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‒ ‒ I

The development of information technology, IT, has resulted in big changes in the
last decade. Personal computers, mobile phones and access to the Internet have
been widely spread, and the development of software and systems has contributed
to new ways of working and new possibilities for communication. In many
industries, the use of IT has lead to increased effectiveness and productivity. In the
construction industry much effort has been made to improve processes with the
help of IT, but the industry has not achieved increased productivity to the same
extent as others. The aim of this research is to create a better understanding of
how different parts of the Swedish construction industry make use of IT and how
they justify their investments in IT. The work has been carried out using surveys.
Postal questionnaires as well as interviews have been used. The research project
started with the design and development of a questionnaire, which has been used
twice in Sweden. The same questionnaire has also been used in Denmark and
Finland on the same occasions. The results of the postal surveys have, to some
extent, been compared with similar surveys regarding other industries in Sweden,
as well as the construction industries in other countries. The findings from the
postal surveys have also been used as a basis for an interview study with twelve
companies in the Swedish construction industry, with the purpose of explaining
the existing level of IT use. The conclusions that were reached were that the access
to IT is widespread in the industry, and that the use is concentrated in the areas of:
administration, communication and design. There is a lack of use and investment
in advanced systems such as product models, virtual reality and electronic trading.
The contractors use IT to the least extent in the industry. The reasons for adopting
and using IT, or not doing so, have been divided into five areas – economical, orga-
nisational, knowledge based, practical and cultural – which are discussed in the
thesis. The practical benefits for the individuals in each profession seem to be the
most important reason for adopting IT. Economical factors are the greatest obstacles
to using IT, and few companies are prepared to invest venture capital in advanced
systems even if the potential benefit is great.

: Construction industry, information technology,
surveys, CAD, communication

Abstract





‒  ‒ III

Sammanfattning

Utvecklingen inom IT har medfört stora förändringar det senaste decenniet.
Spridningen av persondatorer och mobiltelefoner, tillgången till Internet och ut-
vecklingen av datorprogram och system har bidragit till förändrade arbetssätt och
nya kommunikationsmöjligheter. Inom olika delar av den fasta industrin har IT
bidragit till ökad effektivitet och produktivitet. Det har i bygg- och fastighets-
branschen gjorts stora satsningar på IT, men branschen har inte erfarit ökad pro-
duktivitet i samma utsträckning som andra. Syftet med denna forskning är att
skapa kunskap om hur olika delar av den svenska bygg- och fastighetsbranschen
använder IT och hur aktörerna resonerar kring investeringar och användning.
Datainsamling har skett genom enkätundersökningar och intervjuer. Forsknings-
projektet startade med framtagande av ett enkätformulär som använts vid två till-
fällen i Sverige. Samma enkät har använts i Danmark och Finland vid motsvarande
tidpunkter. Resultatet av enkätundersökningarna har i viss utsträckning jämförts
med motsvarande undersökningar för andra branscher i Sverige och för bygg- och
fastighetsbranschen i andra länder. Slutsatserna från de svenska undersökningarna
har också använts som utgångspunkt för en intervjustudie med tolv företag i Sverige,
med syfte att skapa förståelse för den rådande IT-användningen. Slutsatser har
dragits att tillgången till IT är hög i branschen och att användningen är koncentrerad
till områdena administration, kommunikation och projektering. Få satsningar görs
i företagen på mer avancerad användning såsom produktmodeller, virtual reality och
elektronisk handel. Entreprenörer är generellt de som använder IT minst. Orsaker
till att IT används eller inte används har delats in i fem kategorier – ekonomiska,
organisatoriska, kunskapsmässiga, praktiska och kulturella, vilka diskuteras i
uppsatsen. Den praktiska nyttan för individerna i deras yrkesroller verkar vara
den viktigaste faktorn för att utnyttja IT i verksamheten. Ekonomiska faktorer är
de största hindren för användning, och få företag är beredda att satsa pengar och
tid i mer avancerad användning även om den potentiella vinsten skulle vara stor.
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‒   ‒ 1

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

Utvecklingen inom informationsteknologi, IT, har medfört stora förändringar i
samhället det senaste decenniet. Spridningen av persondatorer och mobiltelefoner,
tillgången till Internet och utvecklingen av datorprogram och system har bidragit
till förändrade arbetssätt och nya kommunikationsmöjligheter. Inom olika delar av
den fasta industrin har utvecklingen av IT varit en av de främsta orsakerna till ökad
effektivitet och produktivitet, se till exempel The Economist (2003). Den har även
skapat förutsättningar för företagen att erbjuda nya produkter och nya affärsmodeller.

Synen på och effekterna av IT har varierat genom årtiondena. Från att under 60-talet
ha möjliggjort rationaliseringar främst inom administration, fokuserades under
70- och 80-talen på effektivitet i verksamheten och stöd för ledningsbeslut. Idag
uppfattas IT som ett strategiskt verktyg för att nå konkurrensmässiga fördelar
inom företagens kärnverksamhet. (Gallagher i Betts, 1999)

Inom bygg- och fastighetsbranschen har utvecklingen möjliggjort effektivisering
av verksamheten och processerna. Stora satsningar har gjorts inom branschens
olika delar både hos de enskilda företagen och genom branschgemensamma sats-
ningar. Bygg- och fastighetsbranschen har dock inte erfarit produktivitetsökningar i
samma utsträckning som andra branscher. Processer och produkter har inte för-
ändrats och det har totalt sett inte blivit billigare att bygga. Det leder vidare till frågor
om hur branschen utnyttjar IT. Sker det på rätt sätt och i tillräcklig utsträckning?
Är kostnaderna rimliga i förhållande till nyttan? Hur ser branschens användning
ut i jämförelse med andra branscher?

Det finns skillnader i benägenheten att ta till sig och utnyttja IT beroende på vilken
typ av process som ska stödjas. Earl (1989) anger bank- och försäkringsverksamhet
som exempel på processer där informationsinnehållet är högt och där IT därför
snabbt ger nytta. Omvänt upplevs det ofta svårare att med framgång implementera
IT som stöd för fysiska processer, produktion av till exempel cement, eftersom
informationsinnehållet är lågt. Bygg- och fastighetsbranschen består av olika aktörer
som verkar inom sina respektive processer, vilka skiljer sig markant i fråga om infor-
mationsinnehåll i såväl produkt som process. Tillämpningen av IT kan därför
antas variera mellan delbranscherna beroende på verksamhet. Samtidigt skall
branschens aktörer samarbeta genom projekten och information ska kunna utväx-
las mellan aktörer och överföras mellan skeden.

Inledning1
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Mot denna bakgrund identifierades behovet av att undersöka dels hur de olika
delarna av branschen använder IT, dels hur branschens aktörer resonerar om IT som
verktyg och för strategisk affärsnytta. Resultatet bedömdes kunna ge kunskap om
hur innovationskraften i IT utnyttjas och inte utnyttjas, för att därmed synliggöra
potentialen till förbättringar.

1.2 Syfte och mål

Syftet med forskningsprojektet är att skapa ökad kunskap om IT-användningen i
bygg- och fastighetsbranschen. Den kunskap som söks avser tillgång till och
användningsgrad av IT samt dess effekter och vilka strategier och planer som finns
för framtiden.

Utifrån det övergripande syftet har följande forskningsfrågor definierats:
1. På vilket sätt och i hur stor utsträckning används 

IT i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige?
2. Varför används IT på detta sätt och i denna utsträckning?

Forskningsfrågorna har gett upphov till att fyra mål för forskningsarbetet 
ställts upp:

1. Att ta fram ett verktyg för att kunna göra upprepade mätningar av 
IT-användningen i bygg- och fastighetsbranschen.

2. Att med hjälp av verktyget utföra minst två mätningar i Sverige.
3. Att jämföra resultatet av mätningarna i Sverige med resultatet från 

motsvarande mätningar, dels för bygg- och fastighetsbranschen 
i andra länder, dels för andra branscher i Sverige.

4. Att genomföra en studie för att få ökad förståelse för den rådande 
användningen.

1.2.1 Definitioner och förklaringar
Bygg- och fastighetsbranschen
Med bygg- och fastighetsbranschen i Sverige avses i forskningsprojektet, företag
och arbetsställen registrerade i Statistiska centralbyråns företagsregister under
någon av följande kategorier:

• Arkitekter
• Tekniska konsulter
• Byggentreprenörer
• Fastighetsförvaltare
• Materialtillverkare och materialleverantörer
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Den exakt fastställda definitionen enligt företagsregistrets koder beskrivs i kapitel 2.
Där definieras också begreppen företag och arbetsställe. Begreppet delbransch
används i uppsatsen för var och en av de fem kategorierna ovan.

Begreppet IT
Termen IT, beskrivs av Tekniska nomenklaturcentralen, TNC (2003)  enligt följande:

”Förkortningen IT, som bör uttydas informationsteknik, är i dag ett modeord
som ofta har en övergripande och vag betydelse och ungefär står för ’utnytt-
jandet av datorer och Internet för informationshantering’. När termen började
användas hade man behov av att ha ett uttryck som täckte både datateknik
och telekommunikation, eftersom utvecklingen inom dessa områden alltmer
hade börjat att gå i samma spår. Då stod informationsteknik för ’teknik som
används vid insamling, lagring, behandling och spridning av information med
elektroniska medel’.”

IT uttyds ofta även informationsteknologi, vilket inte är fel utan enligt gängse
språkbruk betyder läran eller vetenskapen om informationstekniken (-logi = läran
om något). Begreppet IT kan således användas för båda betydelserna, även om det
i sin vardagliga och mest använda form betyder informationsteknik. När exem-
pelvis begreppet IT-verktyg används i uppsatsen står det för den teknik som
används. Hela uppsatsen är däremot ett bidrag till informationsteknologin, det vill
säga läran om tekniken. Det sammanhang i vilket begreppet IT används avgör
dess betydelse. Med IT avses i uppsatsen dess ursprungliga betydelse enligt TNC:
”teknik som används vid insamling, lagring, behandling och spridning av infor-
mation med elektroniska medel” samt även läran om denna teknik.

Sysselsatta respektive anställda
Begreppet sysselsatta används i uppsatsen för att beskriva storleken på arbetsställ-
len och företag. Begreppet infördes i samråd med Statistiska centralbyrån vid
utskick av enkäterna, med anledning av att bolagsformen enskild firma per defini-
tion har noll anställda. Sysselsatta definierades därför i utskicket som samtliga
anställda på arbetsstället plus arbetande ägare.

1.2.2 Problemägare och intressenter
Problemägarna för forskningsområdet finns på olika nivåer såväl inom branschen
som utanför. Problemägare och intressenter har delats upp i tre huvudgrupper:

Bygg- och fastighetsbranschen
Huvudintressent för forskningen är hela bygg- och fastighetsbranschen. Dels i form av
de företag som tillsammans utgör branschen, dels i form av kunder till branschen.
De enskilda företagen bedömdes ha intresse av att kunna jämföra sig med hela
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branschen och med sina konkurrenter inom respektive fackområde. Branschen
representeras också av olika branschorganisationer, där det nationella bransch-
programmet IT Bygg och Fastighet 2002 (IT BoF) utgör en viktig intressent i egen-
skap av att ha initierat och finansierat enkätundersökningarna. De olika grupperna
har intresse av hur den faktiska användningen av IT i branschen ser ut, hur den
förändrar sig över tiden och efter branschgemensamma satsningar samt hur nivån
på IT-användningen i Sverige skiljer sig från andra länders.

IT- och telekommunikationsindustrin
De som utvecklar och tillhandahåller verktyg i form av system och program
behöver kunskap om användarnas behov. Idag råder ett avstånd mellan leverantörer
och kunder, där de förstnämnda saknar förståelse för kundernas yrkesroll och sätt
att arbeta. Resultatet riskerar då att bli verktyg som inte uppskattas av använ-
darna, om de inte på rätt sätt stöder deras verksamhet. Resultatet av forsknings-
projektet bidrar till kommunikationen mellan leverantörer och användare av IT-
verktyg, genom att tillföra kunskap om användarnas behov, krav och önskemål.

Forskare inom bygg- och fastighetsrelaterad IT
Forskare inom området har ett intresse av den faktiska användningen av IT i bran-
schen. Dels som underlag för att avgöra hur utförd forskning slagit igenom, dels
för att förutsäga nya eller eventuellt ändrade problemområden för kommande
forskning. Här finns även intressenter i ett internationellt perspektiv, då forsk-
ningsprojektet kommer att resultera i vissa jämförelser mellan länder.

1.3 Forskningsprojektets genomförande 

Problemställningen i uppsatsens inledning och de olika intressenternas behov låg
till grund för att projektet initierades. Programmet IT Bygg och Fastighet 2002, vilket
beskrivs under rubriken 1.3.1, och KTH, avdelningen för byggandets organisation
och ekonomi, tog tillsammans initiativ att genomföra en bred återkommande
undersökning av IT-läget i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Projektet gavs
namnet IT-Barometern, vilket speglar grundsyftet med enkätundersökningarna, ett
instrument för mätning av det rådande trycket och för angivande av kommande
förändringar.

Vid starten av forskningsprojektet fanns ingen enhetlig bild av IT-användningen
inom bygg- och fastighetsbranschen. Ett par enkätundersökningar hade genomförts
av Svensk Byggtjänst under 80-talet (Svensk Byggtjänst, 1981; 1985), men resulta-
ten av dessa var inaktuella, och på grund av den snabba utvecklingen fanns inga
studier som kunde upprepas och användas som beskrivning av förändringar av IT-
användningen i branschen.
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För att även kunna göra relevanta jämförelser mellan bygg- och fastighetsbranscher
i olika länder undersöktes möjligheten till samarbete med utländska intressenter.
Ett samarbetsprojekt initierades mellan forskare i Sverige, Finland och Danmark.
Genom att utföra samma undersökning vid samma tidpunkt i olika länder skulle
nationella jämförelser kunna göras.

Licentiatuppsatsen är resultatet av forskning som bedrivits under en längre tid med
periodvisa insatser. Anledningen är bland annat det faktum att undersökningarna
skulle göras med en tids mellanrum. Forskningsprojektet har därför utvecklats
under det pågående arbetet och det ursprungliga syftet att göra mätningar av
statusen i branschen har utvidgats till att även förklara och öka förståelsen för hur
företag och individer i branschen resonerar kring IT. Hur de olika delarna i forsk-
ningsprojektet byggts upp har delvis att göra med valet av metod för det som ska
studeras. Ett resonemang om detta förs mer utförligt i kapitel 2.

1.3.1 IT Bygg och Fastighet 2002
IT BoF initierades som ett forsknings- och utvecklingsprogram inom bygg- och
fastighetsbranschen, för implementering av IT i byggande och förvaltning. Pro-
grammet pågick mellan åren 1998 och 2002, och finansierades delvis av näringslivet
och delvis av statliga finansiärer. Programmets huvudsyfte var att skapa en gemensam
IT-plattform och en nationell IT-strategi för branschen. Programmet bedrevs i pro-
jektform inom tre huvudområden: Forskning och utveckling, Standardisering samt
Implementering. Dess övergripande målsättning var att öka kundnyttan, effekti-
visera processerna och att höja kompetensen. Inom programmet identifierades
även följande fem strategiska insatsområden: (IT Bygg och Fastighet 2002, 1999)

• Kommunikation och kunskapsförsörjning
• Gränssnitt människa – maskin
• Produkt-, process- och andra datamodeller
• Klassifikation och standarder
• Implementering och förändrade arbetsformer

Dessa mål och insatsområden hade definierats genom en inledande kartläggning
av branschens och forskarnas uppfattningar om vilka områden som var angelägna
att prioritera. Eftersom programmet var initiativtagare till undersökningarna om
IT-användning utgjorde ovanstående förutsättningar en av grunderna för IT-
Barometerns frågeställningar och utförande.
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1.3.2 Förutsättningar
Inför det inledande arbetet med undersökningarna fastställdes ytterligare några
grundläggande kriterier.

Helhetsgrepp över byggande och förvaltning
Undersökningarna skulle omfatta hela branschen från planering till förvaltning.
Andra undersökningar hade fokuserat på delar av branschen – bland annat
Kiviniemi (1997) och Puebla Smith och Berg von Linde (1997) – och kunnat belysa
de speciella förutsättningar som gäller för en särskild aktör. I ett tidigare program,
IT-Bygg, vilket föregick IT BoF-programmet, ingick inte fastighetsföretagen, vilket
identifierats som en brist. Det var därför klart uttalat att fastighetsbranschen och
dess processer skulle finnas med i undersökningarna, som representant både för
byggherren i projektet och för förvaltaren av slutprodukten. Materialtillverkare och
leverantörer bedömdes också vara intressanta att studera, men eftersom de orga-
nisatoriskt inte ingår i själva byggprocessen gavs de inte samma fokus som övriga
aktörer.

Upprepningsmöjligheter
Utformningen av undersökningarna skulle i största möjliga mån stödja en upp-
repning av studien. Frågorna skulle formuleras så att resultatet kunde jämföras
mellan undersökningar utförda vid olika tidpunkter, för att kunna mäta föränd-
ringar och trender. Den snabba utvecklingen gör dock att identiska undersök-
ningar inte är meningsfulla, utan frågorna måste till viss del förnyas och komplette-
ras med hänsyn till den rådande situationen.

Internationella jämförelser
Det ansågs också önskvärt att det framtagna verktyget skulle kunna användas i
andra länder än Sverige, och därmed skapa underlag för jämförelser mellan olika
länder. Nationella särdrag skulle därmed tonas ner och endast förekomma i sådan
utsträckning att de lätt kunde bytas ut eller tas bort.

Nuläge och framtid
Resultatet av undersökningarna skulle dels utgöras av en nulägesbeskrivning,
rörande befintlig hård- och mjukvara och dess användning, dels ge en inblick i hur
branschen bedömer framtiden. Strategier och planer för den närmaste utvecklingen
skulle speglas.

Ovanstående kriterier låg till grund för utformningen av enkätundersökningarna.
Forskningsprojektet har sedan utvecklats till att omfatta fler delar och fler kriterier.
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1.3.3 Fem steg för genomförande
Forskningsprojektet kan beskrivas i fem steg, där varje steg bidragit med nödvän-
dig kunskap och information för genomförande av nästa steg. Nedanstående
beskrivning syftar till att ge en översikt över projektets gång. En mer detaljerad
beskrivning av utförandet ges i kapitel 2.

1. Framtagande av enkätverktyget IT-Barometern
Forskningen inleddes med litteraturstudier och studier av tidigare utförda
undersökningar i ämnet, i Sverige och utomlands. Mål- och rampopulation
fastställdes och ett första förslag till enkätformulär togs fram. Enkätformuläret
utvärderades genom två intervjuomgångar med företag i branschen och modifi-
erades därefter till en slutlig version.

2. Genomförande av undersökningen IT-Barometern 1998
Det framtagna enkätverktyget användes för att genomföra den första under-
sökningen av IT-användning i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Samtidigt
genomfördes samma undersökning, med vissa mindre förändringar, i Finland
och Danmark. Svaren analyserades i respektive land och en gemensam analys av
resultaten för de tre länderna utfördes.

3. Genomförande av undersökningen IT-Barometern 2000
Erfarenheter från undersökningen 1998 användes för att förbättra enkätverk-
tyget, och en mindre pilotundersökning av enkätformuläret som instrument
utfördes. Med dessa förändringar genomfördes undersökningen en gång till,
cirka två och ett halvt år efter den första. Även denna gång utfördes motsva-
rande undersökning i Finland och Danmark. Resultaten analyserades och 
jämförelser gjordes, dels mellan de två undersökningarna och dels mellan 
länderna.

4. Studie av jämförbara undersökningar i Sverige och utomlands
Resultatet från de två enkätundersökningarna jämfördes med liknande under-
sökningar av andra branscher i Sverige. Som underlag för jämförelsen användes
två undersökningar som utförts ungefär vid samma tidpunkt som respektive IT-
Barometer. Jämförelser gjordes även mot byggbranscher i andra länder.
Verktyget IT-Barometern har funnits tillgängligt för forskare i andra länder
genom ett nätverk av forskare inom ämnet. I några länder har undersökningar
genomförts som använt hela eller delar av IT-Barometerns frågeformulär.
I andra länder har undersökningar med liknande syfte genomförts, men andra
enkätformulär använts. Även resultatet av dessa har jämförts i tillämpliga delar.
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5. Genomförande av intervjustudie
Genom enkätundersökningarna lades en grund för förståelsen av på vilket sätt,
hur mycket och till vilken upplevd nytta IT används av olika aktörer i bygg-
och fastighetsprocesserna. För att få ökad förståelse för hur dessa aktörer
resonerar och på vilka grunder de fattar beslut om investeringar och användning
av IT, genomfördes en intervjustudie av ett urval av respondenter från IT-
Barometern 2000. Resultatet sammanställdes och analyserades.

1.4 Uppsatsens struktur

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Nedan redogörs kortfattat för innehållet i, och
syftet med respektive kapitel. De olika kapitlens koppling till forskningsfrågorna
och de ovan beskrivna stegen beskrivs också.

Kapitel 1 ger en introduktion och bakgrund till ämnet och sätter in avhandlingen
i sitt sammanhang. Forskningsprojektets syfte fastställs och de övergripande
forskningsfrågorna presenteras. En kort introduktion ges också till hur projek-
tet framskridit och genomförts.

Kapitel 2 behandlar metodfrågor inom forskningsprojektet. Dels ges ett teoretiskt
resonemang om de valda forskningsmetoderna, dels beskrivs metoderna för
utförandet av både enkät- och intervjustudierna. Beskrivningen av metoden för
enkätundersökningarna utgår från genomförandet av steg 1 och de delar av
steg 3 som utgjorde modifiering av enkätverktyget.

Kapitel 3 beskriver resultatet av utförda enkätundersökningar inom projektet.
Beskrivningen utgörs av diagram med det statistiska resultatet från under-
sökningarna och dess betydelse kommenteras kortfattat. Kapitlet behandlar
steg 2 och 3 och skapar underlag för att ge svar på forskningsfråga 1.

Kapitel 4 redovisar resultatet av jämförelser mellan de utförda enkätunder-
sökningarna och andra undersökningar. Jämförelser görs dels mot bygg- och
fastighetsbranscher i andra länder, dels mot andra branscher i Sverige. Kapitlet
beskriver genomförandet av steg 4 och ger ytterligare underlag till svar på forsk-
ningsfråga 1.

Kapitel 5 presenterar resultatet av intervjustudien genom en beskrivning av utsa-
gorna från respondenterna inom respektive delbransch. Kapitlet är i huvudsak
en beskrivning av vad som sagts och observerats under intervjuerna. Resultatet av
intervjuerna kommenteras men inga slutsatser dras. Kapitlet bygger på genom-
förandet av steg 5 och resultatet ger underlag för svar på forskningsfråga 2.
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Kapitel 6 knyter ihop resultaten från stegen 1 till 5 och en diskussion förs utifrån
de erhållna resultaten och viss befintlig teori. Slutsatser dras med utgångspunkt
från projektets syfte och forskningsfrågorna 1 och 2 besvaras. Slutligen görs
reflektioner om möjligheter till fortsatt forskning inom ämnet.
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Det finns i forskningsvärlden en mängd olika sätt att uppfatta både forskningen
som sådan och den verklighet som ska beskrivas eller undersökas, vilket har resul-
terat i ett antal forskningsinriktningar som helt eller delvis talar mot varandra.
Utgångspunkten för denna forskning är att varje sådan inriktning förmår beskriva
en viss del av ett komplext problem ur en viss synvinkel, och att det inte finns
någon metod som förmår beskriva ”den hela sanna bilden”. Det är därför natur-
ligt att i varje forskningsprojekt utgå från det som ska undersökas och välja den
metod som bäst leder fram till det önskade resultatet, och där sannolikheten för att
erhålla ett relevant resultat är störst. Ordet metod kommer från latinets methodus,
vilket betyder ”väg” (SAOB, 2003). Det vill säga, det metodval som görs kan jäm-
föras med att göra det bästa vägvalet till målet. Kvantitativ metod får ofta kritiken
att den utgår ifrån vad som går att mäta istället för det som är intressant att 
studera. Det är också möjligt att gå i den motsatta fällan, det vill säga att göra
undersökningar med låg reliabilitet eller att helt låta bli att utföra undersökningar,
istället för att använda tillgängliga metoder och därigenom skapa en viss förståelse
för fenomenet, vilket kan leda vidare till mer meningsfulla studier.

Metodvalet har således skett mot bakgrund av de två forskningsfrågorna. Deras
olikheter har gett upphov till ett resonemang om metodansats och datainsam-
lingsteknik. Kapitlet inleds med en diskussion om de valda metodernas lämplighet
samt författarens syn på deras styrkor och svagheter ur ett vetenskapsteoretiskt
perspektiv. Sedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur respektive del i forsk-
ningsprojektet genomförts.

2.1 Metodologi

2.1.1 Val av forskningsmetod
Karaktären i den första forskningsfrågan, tillsammans med de grundläggande för-
utsättningarna om att kunna genomföra mätningar i olika länder och upprepa
dessa, ledde till en kvantitativ ansats. Forskningsfrågan ”På vilket sätt och i hur stor
utsträckning används IT i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige?”, innehåller i sig
delfrågor av typen vad, hur och hur mycket. Enkäter har visat sig vara effektiva i
att besvara frågor som vad, var, när och hur (Bell, 1993; Yin, 1994). En enkätstudie
bedömdes därför vara den bästa metoden för att besvara frågan om på vilket sätt
IT används.

Metod2
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Moser och Kalton (1971) anger att enkätundersökningar kan vara deskriptiva
eller förklarande. Den sistnämnda kan visserligen påvisa samband mellan varia-
bler men brister i kausalitet, det vill säga förmåga att klargöra kopplingen mellan
orsak och verkan (Moser och Kalton, 1971; Oppenheim, 1992; Bell, 1993). Därför
valdes den deskriptiva formen, vars styrka ligger i faktainsamling. Genom att
samla information i form av svar på identiska frågor från en stor population skapas
möjlighet att både beskriva ett rådande förhållande och att göra jämförelser mellan
olika kategorier (Bell, 1993).

I den andra forskningsfrågan, ”Varför används IT på detta sätt och i denna ut-
sträckning?” är frågan varför central. Den kan inte på samma sätt besvaras av en
enkätstudie, och definitivt inte i samma enkät eftersom frågan förutsätter att det
finns kunskap om hur IT används. Frågor av typen varför lämpar sig dåligt för
enkätundersökningar (Bell, 1993; Yin 1994). De kan behandlas i förklarande
enkäter, men dessa brister enligt ovan i kausalitet. Den andra forskningsfrågan är
dessutom mer komplex än den första och innefattar mer förståelse av såväl den
specifika verksamheten och dess stödjande IT-verktyg som företagsekonomiska,
organisatoriska och kulturella aspekter, vilket ger anledning att förutsätta att för-
klaringarna är multikausala (eng. ”multi-causal”, Oppenheim, 1992).

Enkäters begränsningar ligger även i att de blir stela. De fasta frågorna och avsak-
naden av möjligheten att ställa följdfrågor resulterar i att nyanser i svaren går för-
lorade. Den hårda styrningen gör också att enkäter sällan ger nya oväntade svar,
eftersom de oftast bygger på de fasta svar som var kända för forskaren innan
undersökningen (Bell, 1993).

Detta ledde till att den kvantitativa ansatsen, med enkätstudier som datainsamling,
kompletterades med en kvalitativ där datainsamlingen skedde genom en intervju-
studie. Enkätundersökningarna har använts för att besvara de ”hårda” faktafrå-
gorna längst till vänster i figur 2.1, och intervjustudien har gett underlag till slut-
satser om de ”mjukare” förståelsefrågorna längst till höger i figuren. Jämför även
begreppen Quantitas (lat.) = hur mycket och Qualitas (lat.) = hurdant, vilken
mening (SAOB, 2003). Det är viktigt att notera att även enkätundersökningarna
innehåller frågor av djupare karaktär och att tolkningen av dessa resultat inte har
skett endast genom analys av siffror.
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Figur 2.2 Forskningens innehåll, metodansats och datainsamlingsteknik

2.1.2 Empiri och tolkning
Forskningsprojektet bygger helt på empiri i form av svar och utsagor från människor
verksamma inom den studerade domänen, företagen respektive arbetsställena i
branschen. Alternativa datainsamlingskällor skulle kunna vara inventeringar av
företagens IT-system, användarstudier, studier av skrifter såsom årsredovisningar,
IT-strategier med mera. För att uppfylla projektets övergripande syfte, att under-
söka branschens IT-användning och dess orsaker, bedömdes dock empiri i form av
användarnas svar, ge störst tillförlitlighet och skapa största förutsättningarna för
genomförbara undersökningar.

En grundläggande inställning i projektet har varit att insamlad empiri inte är
något annat än just insamlade data och att dessa alltid måste tolkas. Detta gäller
såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar. De ”fakta” som erhålls från
exempelvis en enkätstudie är fakta om hur tillfrågade personer satt kryss i rutor
eller lämnat utsagor i form av fria svar på fasta frågor. Dessa fakta säger ingenting
om de inte sätts in i sitt sammanhang, vilket rör aspekter som hur frågan är formu-
lerad, vilka svarsalternativ som finns, underökningens ram- och målpopulation,
vilken svarsfrekvens som uppnåtts, vilka personerna är som har svarat, vilka skäl
de kan ha för att svara på ett visst sätt och så vidare. Det är forskarens uppgift att
skapa en bild av sammanhanget, tolka den erhållna empirin och dra rimliga slut-
satser om de undersökta objekten.

Kvantitativa och kvalitativa ansatser skiljer sig åt både i fråga om vad som studeras
och om ansatsernas begränsningar. I den kvantitativa beskrivs ytfenomen av den
observerade verkligheten genom statistiska sammanställningar (Alvesson och
Sköldberg, 1994). Metodiken är väl prövad och vedertagen, vilket dock även kan
medföra alltför okritiska granskningar av de dragna slutsatserna. Den kvalitativa
söker tränga bakom den betraktade verkligheten för att beskriva de djupstrukturer
som ligger till grund för det som observeras. Metodiken är inte lika fastställd och
konsekvent på gott och ont. Den friare metodiken skapar förutsättningar för ökad
förståelse, samtidigt som risken ökar att slutsatser dras ur ett för tunt empiriskt
material och på ett godtyckligt sätt. De olika angreppssätten kan åskådliggöras
enligt figur 2.2 (Gustafsson, 2002) där de små pilarna utgör den kvantitativa forsk-

FIGUR 2.1  Forskningens innehåll, metodansats och datainsamlingsteknik.

Hur mycket?Vad?

Korrespondens
Ytstruktur
Kvantitativt

Mening/Förståelse
Djupstruktur
Kvalitativt

Vilka effekter/Vilka hinder Hurdant? Varrför?Vilka framtidsplaner/strategier?

Enkätundersökningar Intervjustudie



14 –   ‒

ningens betraktelse av den studerade domänen och den stora pilen utgör den kva-
litativa. Den kvantitativa ansatsen gör många nedslag på ytan av det studerade
och kan i bästa fall resultera i en helhetsbild av ytstrukturen för hela den studerade
domänen, men förmår inte avslöja de underliggande strukturerna. Den kvalitativa
ansatsen gör ett nedslag på djupet och kan beskriva och förklara djupare liggande
företeelser hos en begränsad del av domänen, men ger inte upphov till egentlig för-
ståelse av helheten.

FIGUR 2.2 Kvantitativ kontra kvalitativ forskningsansats (Gustafsson, 2002).

2.1.3 Generaliseringar och giltighet
I avsnittet ovan används begreppet domän för det område, om vilket forskningen
avser att dra slutsatser. Det är en nödvändighet att bestämma och begränsa vad
det är som studeras och inom vilket område slutsatserna avses gälla. Domänen
beskrivs detaljerat under rubriken 2.3.1 där frågan om ram- och målpopulation
diskuteras. En undersökning gör begränsade nedslag i den aktuella domänen, vilket
i figur 2.2 illustreras av de grå fälten, men syftet är oftast att beskriva, förklara eller
förstå hela domänen. Här råder olika uppfattningar om i vilken utsträckning de
erhållna resultaten kan generaliseras över hela domänen. Frågan är också hur
intressant forskningen är om inga resultat kan anses gälla utanför det eller de stu-
derade fallen.

Inom den kvantitativa forskningen används den matematiska statistiken för att
beskriva resultatens giltighet. Enligt denna går det, med angivna sannolikheter, att
uttala sig generellt om hela domänen. Två stora fallgropar finns dock. Den första

Kvalitativ ansats

Kvantitativ ansats

Studerad domän
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är en förenklad syn på statistik, vilket kan leda till slarvigt utförda undersökningar
där slutsatser dras utan att grundläggande regler följts. Den andra fallgropen handlar
om övertolkningar av erhållna resultat, där svaren inte sätts in i sitt sammanhang utan
tolkas efter forskarens godtycke. Vid granskning av statistiska undersökningar
inses i många fall, att på grund av ovanstående misstag förmår undersökningarna
säga väldigt lite om det studerade ämnet. Beaktas dessa begränsningar fungerar
dock kvantitativa undersökningar för generaliseringar utanför den insamlade
empirin.

Kan då kvalitativa resultat generaliseras utöver den erhållna empirin? Spontant är
svaret nej. Det finns inget som säger att en uppnådd förståelse för ett unikt fenomen,
eller samband mellan fenomen, automatiskt skulle gälla för alla liknande fenomen
inom domänen. Det finns dock uppfattningar om att även kvalitativa studier går att
generalisera utanför den empiriska basen. Alvesson och Sköldberg (1994) uttrycker
detta enligt följande:

”I ett kunskapsrealistiskt perspektiv, som räknar med dolda mekanismer, dvs.
mönster och tendenser gemensamma och underliggande för flera ytfenomen, är
successiva utvidgningar av teorins empiriska tillämpningsområden inom en viss
domän både möjliga och önskvärda, även för kvalitativa studier”.

Återstår då att påvisa om det föreligger mönster och tendenser som är gemen-
samma för flera ytfenomen, vilket i viss mån är kärnpunkten i frågan om generali-
seringar. Utvidgningar av empiriskt resultat ur kvalitativa undersökningar bör
därför göras med stor försiktighet.

Resultatet av de kvantitativa undersökningarna i projektet kan sägas överensstämma
med hela populationen med angivna sannolikheter och med hänsyn tagen till vali-
ditet och reliabilitet. En reflekterande hållning måste dock alltid antas där forska-
ren hela tiden frågar sig varför respondenter svarar på ett visst sätt. I projektets
kvalitativa undersökning är inte korrespondensen till hela populationen lika själv-
klar. Urvalet är ett ”icke sannolikhetsurval” och varje respondent representerar sig
själv och sitt företag endast. Varje svar bidrar på så sätt med ökad kunskap om det
undersökta. Flera likartade svar tyder på att förklaringen/egenskapen är utbredd
och inte endast uppstår hos den undersökta enheten. Olika svar tyder på att det
finns fler förklaringar. Det går dock inte att generalisera utöver den empiriska
basen vad gäller vilka förklaringar eller egenskaper som är vanligast.

Mot bakgrund av de valda metodansatserna och datainsamlingsteknikerna beskrivs
utförandet av både enkätstudierna och intervjustudien mer detaljerat under rubri-
kerna 2.2 – 2.4.
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2.2 Förundersökning

Forskningsprojektet inleddes med litteraturstudier och studier av tidigare utförda
undersökningar inom ämnet. Det förstnämnda för att skapa förståelse för IT som
verktyg för branschens olika aktörer och det andra för att ge praktiskt underlag till
utformning av enkäten. I ett inledande skede gjordes en indelning i tre övergripande
konkreta frågeställningar som forskningens kvantitativa del avser att svara på.

• Vilken hård- och mjukvara finns hos branschens aktörer?
• Hur används hård- och mjukvaran?
• Vilka effekter har användningen gett?

Med effekter ovan avses dels upplevd nytta i form av ekonomiska samt tids- och
kvalitetsmässiga vinster, dels effekter inom verksamheten, till exempel förändringar
inom organisation, kunskaper och utbildning samt strategier och verksamhets-
inriktning.

Ett annat sätt att angripa användningen av IT är att fokusera på själva informa-
tionsarbetet, vilket enligt Björk (1997) kan delas in i fyra kategorier: skapande av
information, kommunikation person till person, sökande av information samt för-
medling av information. Indelningen ger möjlighet att fördela olika typer av tekniker
och system till olika delar av informationsprocessen. Exempelvis är ordbehandling
främst användbart till att skapa information, databaser till att söka information,
nätverk till att förmedla information och mobiltelefoner till kommunikation person
till person. Ett antal gränsfall uppstår där tekniken kan härröras till flera av kate-
gorierna, men uppdelningen fungerar bra som utgångspunkt för kategorisering av
system.

Båda ovanstående uppdelningar användes vid arbetet med utformningen av enkäten
för att skapa en struktur och modell att arbeta efter. En bruttolista på tänkbara
frågor upprättades, där frågorna sorterades in i en struktur. Indelningen av fråge-
ställningar ovan utgjorde huvudrubriker och indelningen av informationsarbete
utgjorde underrubriker. Som utgångspunkt för detta fördes dels ett resonemang
om de olika delbranschernas processer och därtill hörande IT-tillämpningar, dels
användes liknande tidigare genomförda undersökningar. Nedan följer en kort
beskrivning av de studerade undersökningarna.

2.2.1 Tidigare genomförda undersökningar
Ett liknande försök att kartlägga användningen av IT i branschen gjordes av Svensk
Byggtjänst under 1980-talet. Rapporten Svensk Byggtjänsts marknadsundersökning
ADB (Svensk Byggtjänst, 1981), beskriver resultatet av en brevenkät med syfte att
kartlägga ADB-användningen inom byggbranschen. Undersökningen är i samm-
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manhanget gammal, vilket understryks av bland annat den använda terminologin.
ADB är ett begrepp som försvunnit och ersatts av det betydligt vidare begreppet
IT. Vissa grundläggande frågor om ordbehandling, CAD och datorers använd-
ning vid olika arbetsmoment, har givit idéer till frågeformuleringar. Andra före-
kommande frågor var på grund av undersökningens ålder inte tillämpbara. Den
uppföljande undersökningen, Teknisk rapport ADB-enkäten (Svensk Byggtjänst,
1985) påminner mycket om den första, även om vissa formuleringar ändrats och
några frågor bytts ut. Frågornas relevans för undersökningar idag ligger därför på
samma relativt låga nivå som i den första. En smalare undersökning, Datorkommu-
nikation i distributionssystem (Fredriksson, 1992), som behandlar digital handel i
flera olika branscher, har använts för att ge underlag till frågor om elektronisk
handel.

Ett antal utländska undersökningar har också studerats. Inriktningen på dem
varierar mellan att undersöka vissa delar av branschen till att undersöka vissa 
tillämpningsområden i hela branschen. Två undersökningar som haft stor rele-
vans för enkätutformningen är IT-Undersögelse ´95, en undersögelse af den danske
byggsektors IT-anvendelse (Sörensen, 1995) och A Survey of Computer Use in the
New Zealand Building and Construction Industry (Doherty, 1997). Båda dessa tar
ett helhetsgrepp på såväl bransch som tillämpningsområden. Den senare skiljer sig
från de flesta andra genom att använda personligt ställda frågor om responden-
tens egen användning. Detta angreppssätt har inte använts i IT-Barometern, men
däremot har många frågor använts som underlag och omformulerats.

Flera utförda studier har inriktats på entreprenadföretag och deras användning.
COMPOSITE Site Communication Survey (Thorp, 1996) beskriver en under-
sökning där såväl intervjuer som enkäter använts för att undersöka den faktiska
användningen av IT på byggarbetsplatsen. Construction industry user need survey
(Leonard och Dubois, 1997) fokuserar också på entreprenörer och har använt
Internet och e-post för att nå ut med frågeformuläret till företag i hela Europa.
Metoden begränsar alltså undersökningen till sådana företag som använder e-post
och Internet, men innehållet i frågorna är intressanta och har kunnat utnyttjas i
enkätarbetet. En svensk undersökning, Enkätundersökning om informationsteknik
för mindre företag i byggbranschen (Puebla Smith och Berg von Linde, 1997) riktar
sig också till entreprenadföretag, och vissa av de mer allmänt ställda frågorna har
gett underlag till enkätarbetet. En bred undersökning med inriktning på fastighets-
företag har genomförts i Finland, Information Management in the Construction
Process, Facility and Property Management (Kiviniemi, 1997). Den har innehålls-
mässigt haft relevans för utformning av frågor relaterade till fastighetsföretagande.
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Construct IT i Storbritannien har gett ut en serie skrifter som beskriver resultatet
av bland annat ett antal benchmarkingstudier. Benchmark Best Practice Report.
Briefing and design (Atkin m fl, 1996), är en av dessa och beskriver användning 
i förhållande till relevans inom olika ämnesområden hos 15 företag i branschen.
En annan rapport, A Health check of the Strategic Exploitation of IT (Shafagi och
Betts, 1997), redogör för en metod för företag att testa sin egen IT-mognad.
Metoden är uppbyggd genom datainsamling från över 200 företag i branschen
rörande deras hantering av IT-frågor. Dessa rapporter har gett underlag till de mer
strategiska frågorna i enkäten, som till exempel upplevda effekter, strategier och
planer för framtida användning.

2.2.2 Pilotstudie 1 inför IT-Barometern 1998
Ovanstående genomgång tillsammans med studier av de olika delbranschernas
processer skapade underlag för upprättandet av en bruttolista med frågor. Utifrån
denna arbetades ett första förslag till enkätformulär fram. Frågeområdena bröts
ner i detaljeringsgrad för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av tänkbara
frågor. Frågorna grupperades sedan under ett antal rubriker, varpå formuleringar
och svarsalternativ utarbetades och antalet frågor reducerades något. Enkät-
formuläret innehöll dock fortfarande en mycket större mängd frågor än vad som
avsågs användas i det slutliga formuläret. Detta för att inte föregripa pilotunder-
sökningarna, vilka avsåg att dels undersöka vilka frågor och frågeområden som
är mest relevanta, dels undersöka hur frågorna fungerade avseende formuleringar
och svarsalternativ. Tio företag valdes ut att utgöra referensgrupp i pilotunder-
sökningarna, med kriterierna att de representerade olika delbranscher, olika stor-
lekar och att de hade en IT-mognad över genomsnittet. Fördelningen av företag i
referensgruppen visas i figur 2.3.

FIGUR 2.3. Referensgrupp för förundersökning 1. Företag och personer har anonymiserats.
Storleksklassernas indelning beskrivs under rubrik 2.3.4.
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Teknisk konsult, konstruktion Medelstor

Företagstyp Storleksklass

Intervjuomgång 2

Fastighetsförvaltare Stor

Entreprenör Stor

Teknisk konsult, konstruktion Stor

Arkitekt Stor

Entreprenör Medelstor

Entreprenör Stor
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Pilotstudierna genomfördes som intervjuer där respondenterna under vägledning
av intervjuaren fyllde i frågeformuläret. Huvudsyftet med intervjuerna var att utreda
huruvida enkäten skulle fungera, dels ur ett kunskapsperspektiv, dels ur ett prak-
tiskt perspektiv. Det vill säga om innehållet i och utformningen av enkäten skapar
förutsättning för att ge svar på forskningsfråga 1 ”På vilket sätt och i hur stor
utsträckning används IT i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige?” Intervjuerna
genomfördes i två omgångar, där resultatet användes för att omarbeta enkätformu-
läret efter respektive omgång.

Ett flertal ändringar i formuläret utfördes efter båda intervjuomgångarna. Dessa
rörde ändringar av formuleringar i frågor och svarsalternativ, tillkommande och
avgående frågor och frågeområden samt ändringar i ordningen mellan frågorna.
Framförallt reducerades antalet frågor kraftigt då längden på enkäten ansågs vara
av stor betydelse för viljan att besvara den. Den slutliga utformningen av enkät-
formuläret för IT-Barometern 1998 redovisas i bilaga 1. Genomförandet av under-
sökningen beskriv i kapitel 2.3.

2.2.3 Pilotstudie 2 inför IT-Barometern 2000
Undersökningen IT-Barometern upprepades våren 2000. Inför genomförandet
gjordes då en utvärdering av hur den tidigare enkäten fungerat. Erfarenheterna
från den tidigare undersökningen användes för att göra vissa förändringar i enkät-
formuläret. Eftersom syftet med den uppföljande undersökningen dels var att göra
en nulägesbeskrivning av IT-användningen i branschen och dels att skapa underlag
för jämförelser med den tidigare, blev det en fråga om avvägning när ändringar i
enkätformuläret skulle göras. För stora ändringar minskar möjligheten till jäm-
förelser, medan upprepning av dåligt fungerande frågor minskar möjligheten till en
relevant nulägesbeskrivning. Enkätformuläret justerades därför med försiktighet,
men formuleringar av frågor och svarsalternativ som gett upphov till uppenbara
svårigheter vid analysen ändrades. I arbetet med den nya enkäten utfördes åter en
pilotstudie, vilken delades in i två delar. I den ena delen skickades förslaget till 
formulär ut till en referensgrupp, se figur 2.4, bestående av personer väl initierade
i IT-frågor, från olika delar av branschen. Referensgruppens uppgift var att bedöma
formuläret från ett branschperspektiv och komma med synpunkter på innehållet.
Den andra delen av studien gjordes med personer från Statistiska centralbyrån
med stor vana att utforma enkäter. Deras uppgift var att ge synpunkter på utformning
och layout. Båda referensgrupperna bidrog till förbättringar som innebar dels
ökad kvalitet på innehållet och dels ökad möjlighet till hög svarsfrekvens samt
minskad risk för missuppfattningar och tvetydigheter. Den slutliga utformningen
av enkätformuläret för IT-Barometern 2000 redovisas i bilaga 2. Genomförandet av
undersökningen beskriv i kapitel 2.3.
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FIGUR 2.4 Referensgrupp för förunder-
sökning 2. Företag och personer 
har anonymiserats.
Storleksklassernas indelning 
beskrivs under rubrik 2.3.4..

2.3 Enkätstudier

Syftet med brevenkäterna har varit att kunna dra olika typer av slutsatser om IT-
användningen i hela bygg- och fastighetsbranschen. Bygg- och fastighetsbranschen
utgör således målpopulationen för undersökningen. Eftersom det av praktiska
skäl inte går att undersöka samtliga företag i målpopulationen måste en så kallad
inferens användas. ”Med inferens menas i undersökningssammanhang att dra slutsatser
om en målpopulation på grundval av resultaten från de enheter ur populationen som
faktiskt undersökts” (Lekvall och Wahlbin, 2001). För att relevanta slutsatser ska
kunna dras måste således de undersökta enheterna vara representativa för målpopu-
lationen. För att minimera risken att få ett icke representativt urval bör följande
aspekter tas i beaktande:

• Urvalsram och ramfel
• Urvalsmetod
• Bortfall

2.3.1 Urvalsram och ramfel
Ramfelet, som är relevant för bestämning av målpopulationen, är det fel som upp-
står i resultatet när urvalsramen inte är identisk med målpopulationen. I figur 2.5
beskrivs detta förhållande. Målpopulationen består av den grupp enheter under-
sökningen avser beskriva. I detta fall samtliga juridiska personer med verksamhet
i bygg- och fastighetsbranschen. Registerpopulationen är det register eller den sam-
manställning som finns tillgänglig för urvalet. De enheter i registret som inte alls har
med målpopulationen att göra kan direkt uteslutas ur registerpopulationen, och den
återstående delen kallas bruttopopulation eller urvalsram. Det är denna som
kommer att ingå i undersökningen. (Dahmström, 1991; Lekvall och Wahlbin, 2001)

Företagstyp Storleksklass

Referensgrupp, branschen

Teknisk konsult Stor

Arkitekt Stor

Fastighetsföretag Medelstor

Materialtillverkare Stor

Entreprenör Stor

FoU-programmet IT BoF, 2 personer

Referensgrupp, SCB

Statistiska Centralbyrån, 5 personer
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I bruttopopulationen kan det fortfarande finnas fel i form av undertäckning och
övertäckning. Undertäckningen är de enheter som ingår i målpopulationen och
även skulle ha ingått i undersökningen, men som uteblivit på grund av exempelvis
ett ofullständigt register. Övertäckningen består av de enheter som kommit med i
undersökningen trots att de inte tillhör målpopulationen. En övertäckning kan
exempelvis bero på avsaknad av detaljuppgifter i registret som skulle ha visat att
enheten inte tillhör målpopulationen. Under- och övertäckningen utgör tillsammans
ramfelet. Nettopopulationen är de enheter som kommer att ingå i undersökningen
och som tillhör målpopulationen, det vill säga målpopulationen minus under-
täckningen. (Dahmström, 1991; Lekvall och Wahlbin, 2001)

FIGUR 2.5 Populationer i en undersökning (Lekvall och Wahlbin, 2001).

För att kunna fastställa målpopulationen för undersökningen måste en definition
av bygg- och fastighetsbranschen göras. Inom målpopulationen skall även en
indelning av ett antal delpopulationer kunna göras. Delpopulationernas huvud-
grupper utgörs av företagsstorlekar, företagskategorier samt företagens regionala
lokalisering.

Med utgångspunkt från detta undersöktes två alternativa registerpopulationer.
Registren beskrivs och utvärderas nedan, med hänsyn till förmåga att definiera
bygg- och fastighetsbranschen, ramfel samt möjlighet att definiera delpopulationer.

A. Svensk Byggtjänsts kundregister
B. Statistiska Centralbyråns företagsregister

Målpopulation Bruttopopulation 
urvalsram

Registerpopulation

ÖvertäckningUndertäckning
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A. Svensk Byggtjänsts kundregister
Svensk Byggtjänst (SB) har ett kundregister innehållande cirka 50 000 företag över
hela landet. Samtliga av dessa kan sägas tillhöra bygg- och fastighetsbranschen då de
på något sätt är kunder till eller på annat sätt haft kontakt med SB. Om registret
däremot ger en heltäckande bild av branschen kan inte fastslås då det är fullt möjligt
att ett företag sysslar med byggverksamhet utan att någon gång haft kontakt med
SB. En stor risk för undertäckning föreligger därför.

I SB:s register finns uppgifter om såväl företagskategori, företagsstorlek, adress
som en mängd personliga uppgifter, exempelvis namn på kontaktperson, VD, IT-
chef med mera. Företagen är indelade enligt SB:s egna branschkodsystem.
Branschkoden innehåller upp till sex siffror och har en indelning i elva huvudru-
briker, under vilka ett antal underrubriker finns. Företagen är även indelade i fem
storleksklasser.

Vid en första studie av registret verkade det uppfylla de kriterier som var uppställda.
Ett testurval gjordes därför och en sökning baserad på företag med IT-chefer och
VD:ar utfördes, vilket resulterade i knappt 4000 svar. Eftersom kriteriet att ett
företag har en VD eller en IT-chef knappast är relevant för denna breda under-
sökning, förkastades urvalsmetoden.

Ett nytt urval genomfördes på basis av branschkoderna. Registret visade sig då
vara ofullständigt på flera punkter, då endast cirka 10 000 företag av grundpopu-
lationens 50 000 överhuvudtaget hade branschkoden inlagd i registret. Samma sak
gällde företagsstorleken. Den bristande informationen i registret gjorde att urvalet
begränsades till 20% av den antagna målpopulationen med en kraftig undertäck-
ning som följd, varför registrets lämplighet som urvalsram ifrågasattes.

B. Statistiska centralbyråns företagsregister
Statistiska Centralbyrån (SCB) har ett register över samtliga företag i Sverige.
Registret är upplagt i en databas och uppdateras var 14:e dag med uppgifter från
Patent och Registreringsverket, Svensk adressändrings AB samt från Riksskatte-
verket. Varje post i SCB:s register utgörs av ett arbetsställe. Med arbetsställe avses,
enligt Statistiska centralbyrån (1998; 2000):

”Varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget 
bedriver verksamhet. Alla aktiva företag har minst ett arbetsställe.
Ett arbetsställe måste uppfylla tre villkor:

• Det ska förekomma någon typ av verksamhet.
• Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs.
• Verksamheten ska bedrivas under längre tid.”
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Registret ger möjlighet att söka och identifiera både på nivån företag, vilket är den
juridiska enheten, och på nivån arbetsställe, vilket definieras ovan. I SCB:s register
finns en stor mängd uppgifter om varje företag och arbetsställe, som till exempel
namn, adress, telefonnummer, storleksklass, antal anställda och juridisk form.
Företag och arbetsställen är indelade i kategorier med hjälp av en SNI-kod1.

Dessa uppgifter finns, med mycket få undantag, inlagda för samtliga företag i
registret. Registrets uppdelning av företag i SNI-koder är inte för bygg- och fastig-
hetsbranschen lika entydig som SB:s register, där branschens olika företagskate-
gorier lättare kunde urskiljas. SNI-koden är dock en svensk standard vilket gör
den lätt att jämföra med andra branscher och underlättar också möjligheten att
skapa liknande urval i andra länder. Efter en genomgång av registrets kodrubriker
kan bygg- och fastighetsrelaterade företagsgrupper med relevans för undersök-
ningen plockas ut. Fel kan dock uppstå då vissa branschkoder kan innehålla både
byggrelaterade företag och andra utan att detta kan urskiljas. Risken för under-
täckning är därmed minimal, medan en viss risk för övertäckning kan uppstå.

Registret är uppdelat i 58 huvudrubriker, med ett stort antal underrubriker för
varje huvudrubrik. Av de 58 huvudrubrikerna kunde 7 identifieras som innehåll-
lande företag inom målpopulationen. De 7 huvudrubrikerna innehåller cirka 230
underrubriker, varav totalt 57 (se figur 2.7) har bedömts tillhöra målpopulationen.
SCB:s företagsregister har även en indelning av företag och arbetsställen i 17 stor-
leksklasser. SCB:s företagsregister uppfyller på ett förtroendeingivande sätt grund-
förutsättningarna med avseende på kategorier, storlekar och fördelning i landet.
Uppdelningen av delpopulationer kan därigenom säkerställas.

Den kompletta information som finns om varje företag gör att urvalet inte behöver
begränsas av bristfällig information hos vissa poster, vilket var fallet hos SB:s
register. Den indelning SCB har av arbetsställen och företag förenklar även han-
teringen av stora företag med många dotterbolag, då alla arbetsställen har en egen
identitet. Den brist SNI-koden har är möjligheten att definiera bygg- och fastig-
hetsbranschen, då vissa av rubrikerna är allmänt formulerade och kan innehålla
företag utanför branschen. Detta kan medföra risk för övertäckning, då företag
utanför målpopulationen kan komma med i undersökningen. Hur det hanterats
beskrivs under rubriken 2.3.5. Sammantaget är fördelarna med SCB:s register
kontra SB:s stora och valet av källa till register har därför fallit på SCB:s företags-
register.

1 Svensk näringsgrensindelning
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2.3.2 Urvalsmetod
En viktig faktor för att få ett representativt urval ur målpopulationen är sättet på
vilket urvalet dras. Oppenheim (1992) påpekar att det är lätt att inse att ett stort
urval ger bättre skattning av resultatet, men också är dyrare att genomföra, än ett
mindre. Oppenheim menar dock att storleken på urvalet trots detta är av relativt
liten betydelse i jämförelse med noggrannheten i metoden för urvalet, eftersom en
dåligt genomförd urvalsdragning kan snedvrida resultatet på ett för under-
sökningen förödande sätt.

Det finns enligt Lekvall och Wahlbin (2001) två huvudgrupper av urvalsmetoder,
sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Skillnaden består enligt författarna
i möjligheten att beräkna risken för fel i inferensen, vilket är möjligt för sannolik-
hetsurval men inte för den andra gruppen. I denna kvantitativa del av projektet
kommer sannolikhetsurval att tillämpas. En beskrivning av olika metoder för
sannolikhetsurval görs därför nedan, efter Lekvall och Wahlbin (2001).

Obundet slumpmässigt urval (OSU) är grundformen för sannolikhetsurval och
innebär att urvalet sker slumpmässigt och att varje enhet i urvalsramen har lika
stor sannolikhet att väljas ut. Systematiskt slumpmässigt urval innebär att det till-
gängliga registret är sorterat efter något visst system och att urvalet sedan sker
genom att exempelvis var tionde enhet väljs ut. Det finns dock stor risk för syste-
matiska fel om sorteringen i registret i något avseende sammanfaller med det
intervall som bestämts för urvalet. Flerstegsurval är en form av OSU där urvalet
sker i flera steg. Grupper med enheter väljs ut slumpmässigt ur urvalet och ur
dessa grupper slumpas sedan enheterna fram. Klusterurval liknar flerstegsurval,
men ur de slumpade grupperna, här kallade kluster, väljs samtliga enheter ut till
urvalet. Stratifierat urval nyttjas då speciella egenskaper hos enheterna används
för att dela in dem i grupper, så kallade strata. Ur varje stratum dras sedan olika
stora urval. Med stratifiering kan man öka effektiviteten och få en exaktare skatt-
ning i resultatet utan att urvalet blir orimligt stort.

De fem olika formerna för sannolikhetsurval har studerats och valet av urvalsform
stod mellan obundet slumpmässigt urval och stratifierat urval. Det obundna
slumpmässiga urvalet har fördelen att alla kategorier, storlekar och geografiska
placeringar automatiskt blir rätt proportionerligt fördelade. Det resultat som
erhålls kan då totalt anses representera bygg- och fastighetsbranschen. Problem
uppstår dock då slutsatser skall dras om enskilda delpopulationer. Antal företag i
delpopulationerna i urvalet är inte nödvändigtvis stora nog att representera sin
målpopulation och resultatet säger därför inte något om hur det förhåller sig i
verkligheten.
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Vid ett stratifierat urval är situationen den omvända. Här kan slutsatser dras om
de enskilda delpopulationerna, men dessa kan inte adderas för att få resultatet om
den totala populationen, eftersom fördelningen mellan kategorierna inte stämmer
med verklighetens proportioner. Eftersom proportionerna är kända från början
vid definieringen av målpopulationen kan proportioneringen dock göras i efterhand
när resultatet utvärderas. Vid det obundna slumpmässiga urvalet är en korrigering
av antalet delpopulationer inte möjlig att göra i efterhand.

Som urvalsmetod har därför valts en kombination av dessa två: stratifierat obundet
slumpurval. Stratifieringen har skett med avseende på företagskategori och före-
tagsstorlek. Därefter har ett obundet slumpmässigt urval utförts av SCB, vilket
även säkerställt en korrekt fördelning av företag över landet. Resultatet för bran-
schen totalt räknas sedan fram genom en viktning av svaren proportionellt mot
företagens fördelning i verkligheten.

2.3.3 Bortfall
Den tredje faktorn som inverkar på inferensens osäkerhet är bortfallet, det vill
säga de data som av olika anledningar uteblivit från undersökningen. Det största
problemet med bortfallet är att enheter ofta uteblir av anledningar som är kopplade
till det som avses undersökas. I den här undersökning kan till exempel ett stort
antal företag med lågt datoranvändande och litet intresse för IT-frågor bli kraftigt
underrepresenterade på grund av lågt intresse att medverka. Orsaken till bortfall
kan delas in i tre huvudgrupper: (Dahmström, 1991; Lekvall och Wahlbin, 2001)

1. Undersökningsenheter som av olika anledningar 
inte gått att få kontakt med.

2. Undersökningsenheter som kontaktats, men som 
av olika anledningar inte svarar.

3. Undersökningsenheter som utfrågats men som ej 
gett bearbetningsbara resultat.

För att minska risken för snedvridning av resultatet på grund av bortfall bör i första
hand bortfallets storlek begränsas och i andra hand effekterna av det konstaterade
bortfallet analyseras. Bortfallets storlek begränsas genom åtgärder som till exempel:

• att se till att frågeformuläret är tydligt formulerat 
och begränsat i omfattning.

• att kontakta respondenterna innan genomförandet 
och berätta om den kommande enkäten.

• att erbjuda någon form av belöning för att 
öka svarsmotivationen.

• att genom påminnelser försöka få in icke besvarade enkäter.
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Effekterna av ett konstaterat bortfall kan exempelvis bedömas genom att:

• utnyttja det använda registret för att undersöka om det finns skillnader 
mellan bortfallet och de som svarat, som rör det som ska undersökas.
Om så är fallet kan egenskaper hos de svarande användas för att göra
bedömningar av hur bortfallet skulle svarat.

• undersöka om svarsfrekvensen från olika delpopulationer skiljer sig åt,
och i så fall vidta åtgärder i form av viktning för att korrigera resultatet 
för hela populationen.

• göra nya undersökningar av bortfallet, och då tillse att svarsfrekvensen 
blir hög, samt därefter utvärdera och jämföra resultaten av de som svarat 
respektive inte svarat.

Innan undersökningen är genomförd är bortfallets storlek den faktor som går att
påverka. Effekterna av bortfallet analyseras då svaren samlats in och resultatet
bearbetas. Hur det har utförts i dessa undersökningar beskrivs under rubriken
2.3.5.

2.3.4 Stratifiering och beräkning av urvalsstorlek
Efter att ha beaktat problemen med att skapa ett representativt urval skall urvalet
fastställas och urvalsstorleken beräknas. Undersökningen syftar till att uttala sig om
IT-användningen i branschen som helhet och inom branschens delar. Slutsatser
ska också kunna dras om skillnader mellan olika storlekar på arbetsställen. Popu-
lationen har därför delats in i flera strata, om vilka undersökningen ska kunna dra
slutsatser. Ett stratum är en grupp av enheter med vissa gemensamma egenskaper.

SCB:s register möjliggör urval på antingen företag eller arbetsställe. I under-
sökningen har urval på arbetsställe valts. Fördelarna med denna metod är flera.
Dels uppnås en mer exakt bild av IT-användningen när mindre enheter tillfrågas,
eftersom den svarande där har större kännedom om hela verksamheten.
Dessutom minskas problemet med att ett företag kan ha flera olika verksamheter
och därmed skulle kunna betraktas som olika delbranscher. De sju huvudrubriker
i SCB:s register som identifierats innehålla arbetsställen inom målpopulationen
beskrivs i figur 2.6.
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Huvudrubrikerna innehåller totalt cirka 230 underrubriker, varav 57 enligt figur
2.7 har bedömts tillhöra målpopulationen. Den ursprungliga registerpopulationen
har därmed minskats genom strykning av direkt irrelevanta enheter. De kvarstående
rubrikerna enligt figur 2.7 innehöll vid undersökningen 2000 totalt cirka 81 800
arbetsställen och dessa utgör således bruttopopulationen eller urvalsramen.

Kod Rubrik

26 Jord- och stenvaruindustri

45 Byggindustri

51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon

52 Detaljhandel, ej med motorfordon; reparationer hushållsartiklar och personliga artiklar.

70 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

71 Uthyrningsfirmor

74 Andra företagsservicefirmor

FIGUR 2.6 Huvudrubriker i SCB:s register, innehållande arbetsställen i målpopulationen.

Kod Rubrik

26300 Industri för keramiska golv- och väggplattor

26400 Industri för murtegel, takpannor o andra byggvaror av tegel

26510 Cementindustri

26520 Kalkbruk

26611 Lättbetongindustri

26619 Övrig industri för byggnadsbetongvaror

26620 Industri för byggvaror av gips

26630 Industri för fabriksblandad betong

26640 Murbruksindustri

26650 Industri för fibercementvaror

26660 Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri

26701 Industri för byggnadsstenvaror 

26709 Övrig stenvaruindustri

26810 Slipmedelindustri

26821 Sten- och mineralullsindustri

26829 Diverse övrig industri för ickemetalliska mineraliska produkter

45 Byggindustri (23 underrubriker där samtliga tillhör målpopulationen)

51130 Agenturhandel med virke och byggmaterial

51471 Partihandel med möbler och inredningsvaror

51530 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods

51541 Partihandel med järnhandelsvaror

51542 Partihandel med VVS-armatur

51620 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner
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52461 Järn-, bygg- och VVS-varuhandel

52462 Färghandel

52495 Tapet- och golvbeläggningshandel

70201 Fastighetsbolag, bostäder

70202 Fastighetsbolag, industrilokaler

70203 Fastighetsbolag, andra lokaler

70209 Övriga fastighetsbolag

70321 Rikskooperativa fastighetsförvaltare

70329 Övriga fastighetsförvaltare på uppdrag

71320 Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner

74201 Arkitektkontor

74202 Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer

FIGUR 2.7 Underrubriker i SCB:s register, innehållande arbetsställen i målpopulationen.

Stratum IT-Barometern 1998

Delbranscher Arkitekter 

Tekniska konsulter

Entreprenörer

Fastighetsförvaltare

Materialtillverkare/ handel

Storleksklasser2  0-19, 20-199, ≥200

Stratum IT-Barometern 2000

Delbranscher Arkitekter 

Tekniska konsulter

Entreprenörer

Fastighetsförvaltare

Materialtillverkare/ handel

Storleksklasser2  0-9, 10-49, 50-199, ≥200

FIGUR 2.8 Indelning i stratum för IT-Barometern 1998 respektive 2000.

Vid undersökningen 1998 ingick dessutom följande fyra underrubriker, vilka
utgick vid undersökningen 2000 på grund av att de endast perifert kan anses tillhöra
bygg- och fastighetsbranschen. Tveksamheter kring dessa rubriker fanns redan vid
den första undersökningen, men intentionen att skapa en bred definition av bran-
schen gjorde att de fick ingå vid det tillfället.

70110 Markexploatörer
70120 Handel med egna fastigheter
70204 Bostadsrättsföreningar
70310 Fastighetsmäklare

Indelningen i 57 grupper sorterades om till fem, för bygg- och fastighetsbranschen
relevanta, kategorier. Även indelningen av storleksklasser i SCB:s register är onödigt
detaljerad för undersökningens analys, varför ett antal kategorier slagits ihop.
Stratumen har således utgjorts dels av delbranscher, dels av arbetsställestorlekar.

2 Antal anställda på arbetsstället.
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Den ursprungliga indelningen, vilken användes vid undersökningen 1998 redovisas
till vänster i figur 2.8. Vissa justeringar gjordes sedan inför den uppföljande under-
sökningen 2000, vilket framgår av högra delen av figuren.

Om slutsatser ska kunna dras, även om kombinationen delbransch och storleks-
kategori och inte bara för varje indelning för sig, krävs ett avsevärt större urval.
Vid undersökningen 1998 valdes det större urvalet för att skapa möjlighet att jämföra
egenskaper hos olika storlekar inom varje delbransch. Erfarenheterna från 1998
var dock att ett stort urval minskar möjligheterna till hög svarsfrekvens och att
den erhållna datan med analysmöjlighet för företagstyp och storlek i många fall
inte utnyttjades. Vid den andra undersökningen 2000, valdes därför att minska
urvalet och att begränsa analysen till slutsatser antingen om delbranscher eller om
storlekar.

Urvalsstorleken i varje stratum beräknades av SCB med Neymanallokering3.
Urvalsstorlekar togs fram för två olika precisionskrav. Med alternativ 1 uppnås en
skattning med ett 95 procentigt konfidensintervall där felmarginalen är ± 3%. Med
alternativ 2 uppnås för samma konfidensintervall felmarginalen ± 5%. Med den
minsta felmarginalen krävdes en urvalsstorlek på 2560, för undersökningen 2000,
och med den större beräknades urvalsstorleken till 1316 enheter. Enligt uppgifter
från SCB är den begränsande faktorn för statistisk säkerhet den svarsfrekvens
som uppnås. Om en låg svarsfrekvens erhålls blir valet av konfidensintervall och
felmarginal av kraftigt underordnad betydelse. Eftersom det krävs mindre resurser
för att begränsa bortfallet och därmed undvika en snedvridning av skattningen vid
det mindre urvalet, valdes alternativ 2, det vill säga ett 95 procentigt konfidens-
intervall med ± 5% felmarginal. Det slutliga urvalet utgjordes för de två under-
sökningarna av 2778 respektive 1316 enheter och dess fördelning redovisas i figur 2.9.

3 Metod för beräkning av urval. För vidare information hänvisas till Statistiska centralbyrån.
4 Övertäckning hanterades innan utskick av enkäter.

Urval IT-Barometern 2000

Delbranscher S:a

Arkitekter

Tekniska konsulter 316

Entreprenörer 320

Fastighetsförvaltare 214

Materialtillverkare/handel 221

Övertäckning4 -9

Summa 1307

Urval IT-Barometern 1998

Delbranscher 0 –19 20 –199 ≥200 S:a

Arkitekter 238 20 258

Tekniska konsulter 265 152 10 427

Entreprenörer (3 kategorier) 744 545 58 1347

Fastighetsförvaltare 267 192 13 472

Materialtillverkare/handel 263 168 10 441

Övertäckning4 -167

Summa 2778

FIGUR 2.9 Urvalsstorlek för IT-Barometern 1998 respektive 2000.
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Syftet med undersökningarna var att mäta IT-användningen i hela bygg- och fastig-
hetsbranschen. Om mätningen sker med utgångspunkt från andel arbetsställen med
en viss egenskap kommer det stora antalet små arbetsställen att dominera resultatet.
I stället har andel sysselsatta valts som utgångspunkt för mätningen. Resultatet
kommer då att ge en sannare bild av den totala IT-användningen i branschen.

Som konsekvens av det stratifierade urvalet måste de erhållna svaren viktas för att
en rättvis bild ska kunna redovisas. Viktning har skett på två sätt. Fördelningen av
företagskategorier och företagsstorlekar i urvalet är inte proportionell mot fördel-
ningen i verkligheten och därför måste varje svar skalas upp så att det represente-
rar rätt antal arbetsställen i sin kategori och storleksklass. Den andra viktningen
hanterar problemet att de små arbetsställena dominerar varje kategori i fråga om
antal medan de stora arbetsställena sysselsätter störst del av arbetskraften. Detta
korrigeras genom att de erhållna svaren proportioneras efter antal anställda. Varje
svar representerar således en mängd sysselsatta i branschen som ställs i förhåll-
lande till totalt antal sysselsatta. Detta innebär följande viktiga konstaterande som
måste beaktas vid granskning av resultatet av undersökningarna:

Resultatet av undersökningarna mäter 
andel sysselsatta i branschen som arbetar 

på arbetsställen med en viss egenskap.

2.3.5 Genomförande och analys
Enkätformulären har vid båda undersökningstillfällena skickats ut tillsammans
med ett följebrev som beskrivit syftet med undersökningen och vem som står
bakom den. IT Bygg och Fastighet 2002 och KTH har vid respektive tillfälle funnits
med som huvudmän för undersökningarna. Vid det andra tillfället anlitades även
SCB för arbete med utskick och sammanställning av data, och dess medverkan i
studien angavs i följebrevet. Förhoppningsvis bidrog det ytterligare till att under-
sökningarna betraktats som seriösa, vilket ökar svarsviljan bland respondenterna.
Vidare försäkrades i följebrevet anonymitet för de deltagande samtidigt som vikten
av att svara på enkäten underströks. Ett resonemang fördes om den mest lämpliga
personen att adressera enkäterna till. Enkäterna behandlar ett stort område av frå-
gor, vilket gör att det kan vara svårt för en person att kunna svara på allt. Det opti-
mala vore därför om enkäten kunde skickas till två personer på varje arbetsställe,
exempelvis en ”typisk” användare och en IT-ansvarig. Det bedömdes dock inte
praktiskt genomförbart, utan skulle förmodligen resultera i en försämrad svars-
frekvens och en ökad risk för missförstånd om vem som förväntades svara på frå-
gorna. Den som bedömdes ha störst förutsättningar att svara på frågorna och
kunna inhämta svar där den egna kunskapen brister var den IT-ansvariga, varför
denne valdes som adressat.
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Problemet med eventuell övertäckning på grund av registret rörde främst rubriken
”Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer”, vilken innehåller företag som inte
tillhör målpopulationen. Detta hanterades dels genom en manuell sortering där
enheter som uppenbart inte tillhörde målpopulationen sorteras ut innan utskicken.
Följebreven angav också mycket tydligt att undersökningarna riktade sig till
arbetsställen inom bygg- och fastighetsbranschen, vilket resulterade i att företag
som inte ansåg sig tillhöra branschen hörde av sig. Det kunde då klargöras huruvida
det aktuella företaget tillhörde målpopulationen eller inte, och därmed minskade
risken för övertäckning ytterligare.

För att begränsa bortfallet i undersökningarna vidtogs ett antal åtgärder. Fråge-
formulärets omfattning begränsades så mycket som möjligt, då tidsåtgången för
medverkan är av stor betydelse för svarsviljan. Vidare utlovades belöningar i form av
gratis exemplar av undersökningens resultat till samtliga medverkande. Påminnelse-
brev skickades ut i två omgångar till de som inte svarat. Vid andra utskicket bifo-
gades även enkäten igen. Det stora antalet respondenter gjorde det svårt att ta 
personliga kontakter. Dock genomfördes ett försök vid undersökningen 2000 att
kontakta ett antal respondenter via telefon. Bland de som inte svarat efter påminnelse-
breven gjordes en prioritering med hänsyn till flest anställda och till delbranscher
med lägst svarsfrekvens, varpå telefonpåminnelse med utskick av ny enkät genom-
fördes. Dessa åtgärder resulterade i totala svarsfrekvenser enligt figur 2.10.

Figur 2.10 Svarsfrekvenser för IT-Barometern 1998 respektive 2000

Analysen av resultaten har vid båda tillfällena inletts med viktning av de erhållna
svaren med avseende på dels delpopulationernas fördelning, dels fördelningen 
av antal sysselsatta. Resultaten har sedan sammanställts i diagram och tabeller.
Sammanställningarna har utgjort underlag för analys och slutsatser om användning
av IT i bygg- och fastighetsbranschen. Diagrammen åskådliggör hur responden-
ternas svar på enkätens frågor har fördelat sig. Vad detta betyder har tolkats
genom att sätta in hela undersökningens genomförande samt kunskaper om bran-
schens karaktär i sitt sammanhang.

Undersökning Urvalsstorlek Antal svar Svarsfrekvens

IT-Barometern 1998 2778 636 23%

IT-Barometern 2000 1307 641 49%

FIGUR 2.10 Svarsfrekvenser för IT-Barometern 1998 respektive 2000.
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2.4 Intervjustudie

2.4.1 Intervjuform
Sättet att genomföra en intervju är beroende av vilken ansats studien har och vilken
typ av analyser som avses utföras. Lantz (1993) delar in intervjuer i fyra olika former:
den öppna, den riktat öppna, den halvstrukturerade och den strukturerade. Dessa
former har olika karaktäristika i form av utgångspunkt, frågeställning, kontext,
upplägg och analysmöjligheter. Intervjuformen i projektet kan närmast beskrivas
som riktat öppen. Intervjuerna utgick från en vid fråga: ”Varför används IT på detta
sätt och i denna utsträckning?”, vilken belystes genom ett antal frågeområden. Dessa
följdes upp av intervjuaren genom följdfrågor. Intervjusvaren är inte jämförbara
kvantitativt, utan delvis olika svar är en fördel som ökar förståelsen av det under-
sökta fenomenets kvaliteter. Utgångspunkten för intervjuerna var dels förförståelse
genom den utförda enkätundersökningen, dels en ansats till kategorisering, vilken
beskrivs under rubrik 2.4.3.

2.4.2 Val av respondenter
Valet av respondenter kan göras utifrån många olika kriterier och kategorier. Som
exempel kan anges individuella kriterier som grad av förförståelse, kön, ålders-
grupp och yrke samt kriterier på företagsnivå som delbransch, verksamhetstyp
och företagsstorlek. Här är det dock viktigt att komma ihåg att en strikt uppdel-
ning av kategorier härstammar från ett kvantitativt tänkande där jämförande ana-
lyser ska göras mellan kategorier. Den analysen är redan utförd i enkätstudierna
och intervjuerna utförs inte för att verifiera dessa utan för att skapa djupare för-
ståelse för dess svar. Därför blir kategoriseringen ovan ointressant som grund för
ett representativt val av respondenter. Det är däremot av värde att se till att respon-
denterna har en spridning mellan olika kategorier eftersom olika svar eftersträvas
för att öka och fördjupa förståelsen. Varje respondent representerar bara sig själv,
men varje svar bidrar till att öka förståelsen för det undersökta.

Från de fem ursprungliga kategorierna i enkätundersökningarna: Arkitekter,
Tekniska konsulter, Entreprenörer, Fastighetsförvaltare och Materialtillverkare/-
handel, valdes den sistnämnda kategorin bort från att delta i den kvalitativa
undersökningen. Anledningen var att Materialtillverkare/handel endast delvis
bedömts vara del av branschen. Materialindustrin är förvisso en viktig part i bygg-
gandet, men är organisatoriskt inte kopplad till byggprocessen utan tillhör den
fasta industrin. Den har därför bedömts ha minst inverkan på IT-användningen i
bygg- och fastighetsprocesserna.
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Ur de resterande fyra kategorierna valdes tre företag ur varje kategori. Spridning
mellan storlekar och verksamhetstyper inom varje kategori eftersträvades. Inter-
vjuerna behandlade både frågor om IT generellt i företaget och IT som strategisk
nytta i verksamheten. Med resonemanget under rubrik 2.3.5 som bakgrund insågs
att det i vissa fall är svårt att få svar inom båda dessa områden från en och samma
person. I dessa fall kompletterades intervjuerna med fördjupningar inom de
saknade områdena genom kompletterande intervjuer med andra personer. I figur
2.11 beskrivs företagen och de intervjuade personernas roller i företaget.

Kategori Antal Respondentens roll Respondentens kompetens
anställda inom IT i företaget inom verksamheten

Arkitekt 50 IT-Ansvarig Tidigare verksam som projektör

Arkitekt 365 IT-chef Tidigare verksam som projektör

Arkitekt/ A-ingenjörer 8 VD Verksam som projektör

Entreprenör 65 IT-Ansvarig Verksam som projektledare
+ 336

Entreprenör 12005 IT-chef Ingen tidigare erfarenhet inom
+ 12006 bygg- och fastighetsbranschen

Entreprenör - ” - IT-Kontaktperson Verksam som projektledare  
i entreprenadverksamheten

Entreprenör 5505 IT-chef Tidigare ansvarig även för
+ 16506 kvalitet och miljö.

Fastighetsförv. 1755 IT-chef Ingen tidigare erfarenhet inom
+ 1756 bygg- och fastighetsbranschen

Fastighetsförv. - ” - IT-Användare Ansvarig för ritningsarkiv och doku-
menthantering, sköter upphandlingar

Fastighetsförv. 100 IT-Ansvarig, Stockholm Tidigare verksam inom fastighets-
förvaltningen

Fastighetsförv. 300 IT-chef Ingen tidigare erfarenhet inom  
bygg- och fastighetsbranschen

Teknisk konsult 15 IT-Ansvarig Verksam som projektör

Teknisk konsult 110 IT-Ansvarig Ingen tidigare erfarenhet inom bygg-
och fastighetsbranschen

Teknisk konsult - ” - IT-Användare Projektledare, tidigare verksam 
som arbetsledare/platschef

Teknisk konsult 600 CAD-utvecklare Tidigare verksam som projektör

Teknisk konsult - ” - IT-Kontaktperson Verksam som projektledare

FIGUR 2.11 Fördelning av respondenter i intervjustudien.

5 Tjänstemän
6 Yrkesarbetare



2.4.3 Genomförande och analys
Processen för intervjustudien har delats in i tre huvudfaser: förberedelse, genom-
förande och analys – syntes, vilka i sin tur delats in enligt figur 2.12.

Figur 2.12 Intervjustudiens process

Förberedelsefasen inleddes med en noggrann studie av resultatet från enkätunder-
sökningarna. Resultatet skapade underlag för frågeställningar om varför IT-
användningen ser ut som den gör, vad som ligger bakom såväl hög som låg 
användning inom olika områden. Utifrån forskningsfråga 2, ”Varför används IT
på detta sätt och i denna utsträckning?”, identifierades övergripande frågeområden
och konkreta frågor formulerades. Följande frågeområden utgjorde grunden för
intervjuerna. Intervjuplanen i sin helhet redovisas i bilaga 3.

• Företagets verksamhet och främsta användning av IT
• Reflektioner över IT-barometerns resultat
• Beslutsgrunder, investeringar och framtida planer
• IT som medium för representation av objektet
• Förändringar orsakade av IT

Omfattningen av intervjuerna bestämdes genom avvägning av de frågor som var
önskvärt att få belysta och den tid som respondenterna bedömdes vara villiga att
ställa upp med. Med ovanstående intervjuplan uppskattades varje intervju omfatta
cirka en och en halv timme, vilket också bedömdes som den maximala tid en
respondent är beredd att medverka. Bedömningen gjordes främst utifrån erfarenheter
av utförda intervjuer i pilotstudierna. Intervjuformen bestämdes utifrån forsk-
ningsfrågans inriktning och de utförda enkätundersökningarna. Alltför struktu-
rerade intervjuer bedömdes inte ge något kunskapstillskott då den typen av frågor
redan använts i enkäterna. Då syftet var att få förståelse för hur företag och individer
agerar och resonerar om IT-användning, passade den riktat öppna intervjun bäst.
Fördefinierade frågeområden och ett antal fasta frågor utgjorde grundstrukturen

Förberedelse Problemformulering
Bestämning av innehåll och omfång
Bestämning av intervjuform och upplägg

Genomförande Inledning
Frågeområden och frågor
Avslutning, dokumentation

Analys – Syntes Datareduktion
Sökande av mönster
Kritisk granskning av 
dragna slutsatser

FIGUR 2.12 Intervjustudiens process.
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för intervjuerna. Svaren följdes sedan upp med olika följdfrågor beroende på hur
respondenten svarat. Det övergripande syftet, att ta reda på varför IT används på
ett visst sätt, styrde sättet att följa upp frågor och svar.

Intervjuerna inleddes med en presentation av intervjuaren och forskningsprojektet.
Syftet med både projektet som helhet och med intervjuerna klargjordes. Respon-
denten informerades även om den uppskattade tidsåtgången och om hur resultatet
skulle komma att användas. Individer och företag garanterades anonymitet vid
redovisning av materialet. Möjlighet att ta del av det färdiga resultatet erbjöds också.
Respondenterna tillfrågades om de samtyckte till att intervjun spelades in, vilket
samtliga gjorde, under förutsättning att anonymiteten enligt ovan garanterades.
Frågeområden och frågor behandlades sedan i en förutbestämd ordning, vilken 
i viss mån justerades efter hur intervjuerna framskred. Följdfrågor användes för
att precisera svaren, styra respondenterna mot kärnfrågan och fokusera på de
bakomliggande orsakerna till den rådande användningen.

Alla tre delarna i figur 2.12 är viktiga för att ett relevant resultat ska kunna erhållas.
Misstag gjorda i förberedelse- och genomförandefaserna kan inte repareras i analys-
fasen. Arbetet i analysfasen är dock helt centralt för att några slutsatser ska kunna
dras överhuvudtaget. All insamlad data måste göras tillgänglig för den form av
analys som ska göras. Allt som sägs under intervjuerna är inte relevant för undersök-
ningen och ska inte analyseras. Totala mängden information har först samman-
ställts som utskrifter av hela intervjuerna. Datareduktion har sedan utförts genom
att via växelvis läsning av helhet och delar sortera ut ”rådata”, vilket är det urval
av information som utgör underlag för analysen (Lantz, 1993).

För att kunna sortera informationen gjordes en ansats till kategorisering av förkla-
ringsgrunder. Utifrån resultatet av enkätundersökningarna gjordes en första sor-
tering av möjliga förklaringar till den rådande IT-användningen. Denna utvecklades
vidare under inledningsskedet till analysen av intervjuutskrifterna. De orsaker som
skulle kunna finnas till olika typer av användning av IT bedömdes kunna delas in
i följande kategorier. Vad som avses med varje kategori beskrivs nedan.

• Ekonomiska
• Organisatoriska
• Kunskaps- och kompetensmässiga
• Praktiska
• Kulturella

Ansatsen gjordes främst för att skapa struktur i analysarbetet. Andra typer av
indelningar hade också varit möjliga, men denna visade sig fungera väl, vilket
kommenteras vidare under rubrik 6.2.
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Kategorisering av orsaker
Ekonomiska faktorer eller orsaker är ett vitt begrepp. Det kan lätt inses att ett kort-
eller långsiktiga syfte med satsningar inom IT i förlängningen alltid är ekonomiskt.
Att effektivisera ett arbetsmoment, att skapa samordningsfördelar mellan processer,
att genom att erbjuda nya produkter eller affärsmodeller skapa en bättre konkurrens-
situation och ta marknadsandelar, är strategier som i slutänden syftar till att för-
bättra det ekonomiska resultatet. I denna uppdelning av orsaker ges dock ”ekono-
miska” en snävare betydelse, där ett uttalat ekonomiskt skäl föreligger för att göra
eller avstå från en satsning.

Med organisatoriska orsaker avses önskade eller oönskade effekter på företagets,
projektets eller branschens organisation. De befintliga organisationsformerna kan
föranleda att IT används på ett visst sätt och användning av IT kan omvänt ge
konsekvenser för organisationsformer.

Brister i kunskap och kompetens, eller tvärtom specialkompetens inom något
område, har bedömts kunna vara orsaker till att IT används i olika utsträckning
och inom olika områden.

Praktiska orsaker innefattar allt som inverkar positivt eller negativt på det dagliga
arbetet för individer, företag och projekt i branschen. De praktiska orsakerna är
oftast inte möjliga att direkt omsätta i ekonomisk nytta utan bottnar i exempelvis
förmågan att utföra sitt arbete, möjlighet att skapa samordningsfördelar eller möj-
lighet att implementera ett system i en viss miljö.

Med kulturella orsaker menas att det i branschen, yrkesrollen eller inom företaget
finns uttalade eller outtalade gemensamma värderingar och traditioner som på ett
eller annat sätt inverkar på beslut och användning inom IT. Dessa kan inte auto-
matiskt hänföras till någon av de andra kategorierna och kan verka ologiska för
en utomstående betraktare men är uppenbara för dem som är insatta i den aktuella
verksamheten.

Analys – syntes
Med kategoriseringen som utgångspunkt analyserades hela det utskrivna inter-
vjumaterialet. Materialet lästes igenom och de erhållna svaren kodades genom
färgöverstrykningar, där olika färger respresenterade de olika kategorierna ovan.
Samtidigt fördes vissa anteckningar och kommentarer i textmaterialets marginaler.
Detta moment utgjorde datareduktion och kodning av materialet.



‒   ‒ 37

I nästa steg upprättades en matris för varje frågeområde i intervjustudien. I matri-
sen sammanställdes nyckelord, fraser och sammanfattningar av vad som sagts av
varje respondent inom respektive delbransch. Det vill säga en matris utgjordes av
en fråga eller frågeområde och en sammanfattning av svar från en delbransch,
exempelvis arkitekter. Sammanställningen gjordes utifrån det kodade materialet.
Detta representerar analysen av resultatet. Med hjälp av matrisen söktes mönster
och samband som tillsammans kunde beskriva helheten för delbranscher och för
hela branschen. Såväl likheter som skillnader i intervjusvaren bidrog till denna
syntes, det vill säga delarnas betydelse för helheten.
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I detta kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningarna. Innehållet 
i kapitlet bygger helt på två tidigare publicerade rapporter (Samuelson, 1998;
Samuelson, 2001) samt en publicerad artikel (Samuelson, 2002). Beskrivningen 
i texten utgår från den senaste undersökningen från hösten 2000 och jämförelser
görs med resultatet från 1998. Diagrammen presenterar resultatet från 2000 års
undersökning där ej annat anges.

3.1 Tillgång till datorer och programvaror

3.1.1 Tillgång till hård- och mjukvara på arbetsstället
Undersökningen 2000 visade att 88% av alla i branschen arbetade på arbetsställen
där datorer används. Motsvarande siffra 1998 var cirka 90%. Denna skillnad ligger
inom felmarginalen i mätningen och tyder på att ingen förändring hade skett i hur
stor andel arbetsställen som använder datorer. De som inte använde datorer åter-
fanns till största delen bland arbetsställen med färre än 10 sysselsatta, företrädesvis
hos entreprenörer och inom materialtillverkning/handel.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrationsprogram

Databasprogram

E-postprogram

Kalkylprogram

Ordbehandling

DIAGRAM 3.1 Andel syssesatta på arbetsställen med respektive 
programvara, av dem som har datorer.

Planerar att anvädaAnvänder Behöver inte

Bland de programtyper som användes var ordbehandlingsprogram, administra-
tionsprogram och program för e-post de vanligaste. De användes på över 90% av
arbetsställena, se diagram 3.1. Även kalkylprogram var vanligt förekommande.
Bland de mer branschspecifika programmen varierade användningen mellan del-
branscherna, vilket kommenteras vidare under rubriken 3.2.

IT-användning 
i siffror3
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3.1.2 Tillgång till utrustning hos personalen

Diagram 2 Andel sysselsatta med tillgång till viss utrustning.

54% av de sysselsatta i branschen hade vid undersökningen 2000 en egen dator på
arbetsstället, se diagram 3.2. 33% hade en dator hemma som antingen hyrdes eller
lånades ut av arbetsgivaren. I dessa siffror ingår både tjänstemän och yrkesarbetare.
I enkäten frågades efter fördelningen mellan dessa, men svaren var för bristfälliga
för att de skulle kunna säkerställas statistiskt. I undersökningen 1998 angavs tjän-
stemän och yrkesarbetare för sig. Andelen personal med dator hemma undersök-
tes inte 1998. Detta gör jämförelsen svår. De svar som gavs med uppdelning mellan
tjänstemän och yrkesarbetare visade dock entydigt att tillgången till egna datorer
bland tjänstemän hade ökat, och att andelen 2000 var mycket hög inom alla del-
branscher. 50% av alla anställda hade tillgång till egen mobiltelefon vilket var en
ökning med 16 procentenheter sedan 1998.

3.1.3 CAD och GIS
Totalt i branschen arbetade 41% av alla sysselsatta på arbetsställen som hade
CAD (Computer Aided Design). Detta kan verka lågt men innefattar även här
yrkesarbetare hos entreprenörer och fastighetsförvaltare. Bland delbranscherna
arkitekter och tekniska konsulter som är de vanligaste CAD-användarna var
CAD betydligt mer frekvent. 96% av arkitekterna och 79% av de tekniska konsul-
terna arbetade på arbetsställen som hade CAD. För tekniska konsulter var detta
lägre värden än 1998 vilket verkar konstigt. Det visade sig efter närmare studier
att detta antagligen beror på olika noggranna metoder för viktning av svaren.
Sannolikt är att 1998 års undersökning angav något för höga värden i denna fråga
och att andelen sysselsatta på arbetsställen med CAD var konstant mellan under-
sökningstillfällena. GIS (Geographic Information System) var inte särskilt utbrett
i branschen. Undersökningen 2000 visade att 13% av alla sysselsatta arbetade på
arbetsställen som hade GIS. Det användes främst av fastighetsförvaltare och till
viss del tekniska konsulter.

DIAGRAM 3.2 Andel sysselsatta med tillgång till viss utrustning.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Egen PC på arbetsstället

PC i hemmet, som hyrs
ut av företaget

PC i hemmet, som lånas
ut av företaget

Egen mobiltelefon

Egen handdator
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De arbetsställen där projektering utfördes fick i enkäten uppge förhållandet mellan
olika projekteringstekniker, se diagram 3.3 – 3.5. Den vanligaste tekniken var Auto-
CAD, vilken användes 72% av tiden. Handritande tillämpades fortfarande 14% av
tiden. ArchiCAD och AutoCAD ADT som ger möjlighet att projektera modell-
baserat användes sammantaget 4% av tiden. Det var dock stor skillnad mellan
arkitekter och tekniska konsulter. Bland de tekniska konsulterna dominerade Auto-
CAD kraftigt med 76% av tiden. Handritande uppgick till 11% medan ArchiCAD
och AutoCAD ADT inte användes alls. Arkitekter däremot ritade mer för hand, 23%.

Arkitekter

Annat 1%
Handritande 23%

AutoCAD 57%

AutoCAD ADT 3%
Archi-CAD 12%

Microstation 4%

Tekniska konsulter

Annat 11%

Handritande 11%

AutoCAD 76%

Microstation 2%

AutoCAD ADT 0%

Archi-CAD 0%

Arkitekter och tekniska 
konsulter, totalt

Annat 8%
Handritande 14%

AutoCAD 72%

Microstation 2%

AutoCAD ADT 1%
ArchiCAD 3%

DIAGRAM 3.3 OCH 3.4 Andel av total projekteringstid rörande ritningar, som respektive
teknik används.

DIAGRAM 3.5 Andel av total projekteringstid rörande ritningar, som respektive teknik 
används.
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Samtidigt använde de modellbaserade program som ArchiCAD och AutoCAD
ADT i större utsträckning, 15%.

3.1.4 Sammanfattning och trend – tillgång till datorer och program
Datorer fanns på nästan alla arbetsställen med fler än 9 sysselsatta vid undersök-
ningen 2000. Allmänna program för ordbehandling, kalkyl och e-post var vanligt
förekommande. Tillgången till egen dator bland tjänstemän bedömdes hög.
Skillnaderna från 1998 års undersökning var marginella inom dessa områden.

Det var inte fler som hade CAD 2000 än 1998, utan sannolikt var andelen ungefär
densamma. Användningen av CAD i projektering hade dock ökat i förhållande till
handritande. Totalt utfördes 86% av ritningarna med CAD jämfört med 64%
1998. Arkitekter hade ökat CAD-användningen mest från 64% till 77%, men även
tekniska konsulter ökade användningen med några procent trots att de 1998 låg
på den relativt höga nivån 87%.

3.2 Användning av datorer och IT-hjälpmedel

De tillfrågade fick bedöma i vilken utsträckning tolv olika arbetsmoment utfördes
med hjälp av datorer. Vissa arbetsmoment är av mer allmän eller administrativ
karaktär medan andra är specifika för branschen eller för vissa delbranscher.
Följande avsnitt börjar med diagram 3.6 över allmänna arbetsmoment där andelen
totalt för branschen redovisas. Sedan följer diagram över mer specifika arbetsmoment.
Bland dessa varierar användningen mellan delbranscherna, bland annat på grund
av att de olika delbranscherna utför olika typer av arbeten. Varje arbetsmoment
har därför studerats med utgångspunkt från den eller de delbranscher som mest
arbetar med respektive moment.
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3.2.1 Allmänna arbetsmoment

Diagram 6 Andel av allmänna arbetsmoment som utförs med hjälp av
datorer

Bland de allmänna arbetsmomenten var bokföring och fakturahantering det som
utfördes mest med datorer. Totalt använde över 60% av branschen datorer helt för
dessa arbetsmoment. Användningen var förhållandevis lika mellan delbranscherna.
För offerering och marknadsföring var nivåerna lägre men även offerering utfördes
helt med datorer av 40% av branschen.

3.2.2 Mängdförteckningar samt tid- och resursplaner

Diagram 7 Andel arbete med mängdförteckningar som utförs med hjälp av
datorer
Arbete med mängdförteckningar var 2000 förhållandevis högt datoriserat. Av
arkitekter var det bara 2% som utförde detta helt manuellt och bland tekniska
konsulter var det 0%, se diagram 3.7. Majoriteten av arkitekter och tekniska kon-
sulter utförde mängdförteckningar med datorer till minst 60%. Entreprenörer låg
lägre med tyngdpunkten i intervallet 40 till 59%. En anledning till detta kan vara
att det finns en stor mängd mycket små entreprenörer. Användningen generellt
måste dock betraktas som hög med tanke på bristen på användbara programvaror

DIAGRAM 3.6 Andel av allmänna arbetsmoment som utförs med hjälp 
av datorer.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Marknadsföring

Offerering

Fakturahantering

Bokföring

1–39%
40–59%

60–99%
100% Utförs manuellt

Inte aktuellt

DIAGRAM 3.7 Andel arbete med mängdförteckningar som utförs med hjälp 
av datorer.
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för avtagning av mängder. Mängder måste oftast beräknas manuellt från ritningar
och beskrivningar, vilka förvisso finns i digital form till stor utsträckning, sedan
kan sammanställningar göras i olika kalkylprogram.

Diagram 8. Andel arbete med tid- och resursplaner som utförs med hjälp av
datorer.

Arbete med tid- och resursplaner utfördes till förvånansvärt låg andel med hjälp av
datorer, se diagram 3.8. Inom detta område finns många väl utvecklade programvaror
som borde skapa många fördelar. Trots detta utförde 14% av entreprenörerna all
planering manuellt och endast 10% använde planeringsprogram för all sin planering.
Arkitekter och tekniska konsulter använde dem något mer. 27% av de tekniska
konsulterna utförde planering helt med datorer.

3.2.3 Underhållsplanering och hyresadministration för fastigheter

Diagram 9 Andel arbete med underhållsplanering och hyresadministration
som fastighetsförvaltare utför med hjälp av datorer.

Dessa arbetsmoment studerades endast för fastighetsförvaltare. Diagram 3.9 visar
att över 70% av fastighetsförvaltarna skötte hyresadministrationen helt med datorer
vid undersökningen 2000. Ytterligare 12% återfanns i intervallet 60 till 99%, vilket
vittnar om en långt gången datorisering. Även underhållsplanering sköttes till stor del
med datorer, 36% hade datoriserat detta helt och 31% fanns i intervallet 60 till 99%.

DIAGRAM 3.8 Andel arbete med tid- och resursplaner som utförs med hjälp  
av datorer.
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DIAGRAM 3.9 Andel arbete med underhållsplanering och hyresadministration 
som fastighetsförvaltare utför med hjälp av datorer.
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3.2.4 Beskrivningar och tekniska beräkningar

Diagram 10. Andel arbete med beskrivningar som utförs med hjälp av dato-
rer

Nästan ingen utförde beskrivningsarbete helt manuellt. Över hälften av arkitekterna
och de tekniska konsulterna utförde detta till 100% med datorer, se diagram 3.10.
Förklaringen till de höga andelarna är att beskrivningar utförs med ordbehandlings-
program, vilken är den mest utbredda typen av programvara och behärskas av
många.

Diagram 11 Andel arbete med tekniska beräkningar som utförs med hjälp av
datorer

Tekniska beräkningar utförs mest av teknikkonsulter, enligt diagram 3.11. Dessa var
därför naturligt nog de främsta användarna av datorer för att utföra dem. Även
fastighetsförvaltare använde i stor utsträckning datorer till tekniska beräkningar,
medan entreprenörer hade en lägre användning. Med tanke på datorers förmåga
att utföra komplicerade beräkningar är det förvånande att datoranvändningen inte
var ännu högre.

DIAGRAM 3.10 Andel arbete med beskrivningar som utförs med hjälp av datorer.
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DIAGRAM 3.11 Andel arbete med tekniska beräkningar som utförs med hjälp 
av datorer.
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3.2.5 Materialstyrning, inköp, kostnadskalkylering och budgetering

Diagram 12 Andel arbete med materialstyrning och inköp som utförs med
hjälp av datorer

Diagram 13 Andel arbete med kostnadskalkylering och budget som utförs
med hjälp av datorer

För arbetsmomenten materialstyrning och inköp var materialtillverkare/handel de
som till störst utsträckning använde datorer, se diagram 3.12, vilket är naturligt då
detta tillhör deras kärnverksamhet. Entreprenörer hade en förvånansvärt låg
datoranvändning inom detta område med tanke på att detta är ett centralt område
även i deras verksamhet.

För kostnadskalkylering och budgetering finns många utvecklade programvaror, allt
från generella kalkylprogram såsom Excel, till branschutvecklade kalkylerings-
program med inbyggda pris- och varudatabaser. Det visade sig också i det faktum
att över 60% i alla fyra delbranscherna låg inom intervallet 60 – 100%, se diagram
3.13. Högst datoranvändande hade fastighetsförvaltarna där över 80% låg inom
detta intervall. Lägst låg entreprenörerna. Anmärkningsvärt är dock att det inom alla
delbranscherna fanns en andel som utförde detta helt manuellt, hos entreprenörer
var denna siffra 9%.

DIAGRAM 3.12 Andel arbete med materialstyrning och inköp som utförs med 
hjälp av datorer.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Materialtillverkare/handel

Fastighetsförvaltare

Entreprenörer

1–39%
40–59%

60–99%
100% Utförs manuellt

Inte aktuellt

DIAGRAM 3.13 Andel av arbete med kostnadskalkylering och budgetering som 
utförs med hjälp av datorer.
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3.2.6 Sammanfattning och trend – datoranvändning
Den största datoranvändningen fanns inom allmänna och administrativa arbets-
moment, där ordbehandlings-, kalkyl- och bokföringsprogram kan användas.
Entreprenörer har generellt sett lägre användning än övriga. Undersökningen från
1998 redovisade ett medelvärde för användning inom varje arbetsmoment.
I undersökningen från 2000 redovisas intervall vilket ger en mer nyanserad bild.
En grov uppskattning av trenden inom datoranvändning har dock gjorts och nivån
var 2000 i stort densamma som 1998.

3.3 Data- och telekommunikation

3.3.1 Tillgång till Internet

Diagram 14 Andel sysselsatta på arbetsställen med uppkoppling mot
Internet.

Diagram 15 Andel sysselsatta på arbetsställen med viss typ av uppkoppling.
Sorterat efter storlekskategorier. (Ett arbetsställe kan ha flera olika typer av upp-
kopplingar.)

DIAGRAM 3.14 Andel sysselsatta på arbetsställen med uppkoppling till internet.
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DIAGRAM 3.15 Andel sysselsatta på arbetsställen med viss typ av uppkoppling. 
Sorterat efter storlekskategorier. (Ett arbetsställe kan ha flera 
olika typer av uppkopplingar.)
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Vid den senaste undersökningen arbetade 83% av alla sysselsatta i branschen på
arbetsställen med uppkoppling till Internet, vilket redovisas i diagram 3.14. Nivån
var densamma som 1998, vilket tyder på att den stora anslutningen till Internet
skedde före 1998. Samtliga arbetsställen med 50 sysselsatta eller fler hade tillgång
till Internet, 2000. Av dessa hade cirka 80% fast uppkoppling, vilket var en ökning
sedan 1998. Bland små arbetsställen med 1 – 9 sysselsatta var det fortfarande van-
ligast med uppkoppling via analogt modem, se diagram 3.15.

Diagram 16 Andel sysselsatta med tillgång till Internet från egen respektive
annan gemensam dator. (En person kan ha tillgång både från egen och från
gemensam dator.)

Personalens tillgång till Internet varierade mellan företagskategorierna. Totalt hade,
vid den senaste undersökningen, 45% av de sysselsatta tillgång från egen dator och
28% tillgång från annan gemensam dator, se diagram 3.16. Siffrorna kan dock inte
summeras ihop eftersom en person både kan ha tillgång från egen dator och från
gemensam. Detta var en tydlig ökning från undersökningen 1998, då motsvarande
siffror var 37% respektive 20%. Tillgången hos de enskilda arbetstagarna var störst
hos arkitekter och tekniska konsulter där 66% respektive 87% hade tillgång från egen
dator. Att nivåerna hos fastighetsförvaltare, entreprenörer och materialtillverkare/
handel låg lägre förklaras troligen av att de har många yrkesarbetare anställda.

DIAGRAM 3.16 Andel sysselsatta med tillgång till internet från egen respektive annan 
gemensam dator. (En person kan ha tillgång både från egen och från 
gemensam dator.)
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3.3.2 Användning av Internet

Hemsidor på Internet

Diagram 17 Andel sysselsatta på företag med egen hemsida på Internet.

Diagram 18 Andel sysselsatta på företag med respektive innehåll på sina
hemsidor, av dem som har hemsidor.

Vid undersökningen 2000 arbetade totalt 60% av de sysselsatta i branschen på
arbetsställen där företaget hade en egen hemsida på Internet, se diagram 3.17.
Detta var ungefär samma siffra som 1998. Materialtillverkare/handel låg något
högre med 70% och fastighetsförvaltare betydligt högre med 90%. En orsak till
detta är troligen att dessa företagskategorier har verksamheter som lämpar sig
bättre för att erbjuda tjänster och varor via Internet. Innehållet på hemsidorna
redovisas i diagram 3.18. Speciellt fastighetsförvaltare hade tjänster/beställningar
på sina hemsidor i betydligt större utsträckning än övriga kategorier. I övrigt var
företagspresentationer det vanligaste innehållet.

DIAGRAM 3.17 Andel sysselsatta på företag med egen hemsida på internet.
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DIAGRAM 3.18 Andel sysselsatta på företag med respektive innehåll på hemsidor, av dem 
som har hemsidor.
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Projektgemensamma platser på Internet

Diagram 19 Andel sysselsatta på arbetsställen där projektgemensamma plat-
ser på Internet, för lagring och överföring av filer och dokument, använts i något
projekt. Fördelat på delbranscher

Diagram 20. Andel sysselsatta på arbetsställen där projektgemensamma plat-
ser på Internet, för lagring och överföring av filer och dokument, använts i något
projekt. Fördelat på storlekskategorier

Totalt fanns 2000 endast 25% av de sysselsatta på arbetsställen där någon projekt-
gemensam plats på Internet använts i något projekt, se diagram 3.19. Bland arki-
tekter, tekniska konsulter och fastighetsförvaltare var det dock betydligt fler, cirka
hälften. Sorteras svaren efter storlek var motsvarande siffra 75% för arbetsställen
med 200 sysselsatta eller fler enligt diagram 3.20. Användningen är alltså kraftigt
storleksberoende. Av dem som använt projektgemensamma platser hade hälften
endast använt dem vid enstaka projekt. Användningen var alltså inte utbredd.
En hög andel hade börjat använda dem men endast i liten utsträckning.

DIAGRAM 3.19 Andel sysselsatta på arbetsställen där projektgemensamma 
platser på internet, för lagring och överföring av filer och 
dokumen, används i något projekt. Fördelat på delbranscher.
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DIAGRAM 3.20 Andel sysselsatta på arbetsställen där projektgemensamma 
platser på internet, för lagring och överföring av filer och 
dokumen, används i något projekt. Fördelat på storleks-
kategorier.
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Elektronisk handel

Diagram 21 Andel av omsättningen som kommer från elektronisk handel

Diagram 3.21 beskriver hur användningen av e-handel fördelade sig i branschen
vid undersökningen 2000. E-handel var ännu inte utbredd, utan 64% av de syssel-
satta återfanns på arbetsställen som inte alls använde e-handel. De som använde e-
handel gjorde det i en relativt liten skala. 10% av de sysselsatta fanns på arbetsställen
där e-handel utgjorde mindre än 1% av omsättningen och 14% där e-handel
utgjorde 2 – 4% av omsättningen. Dock återfanns 1% i intervallet 25 – 49% av
omsättningen och 2% i intervallet 50% och uppåt. Några få hade alltså en utbredd
användning av e-handel. Indikationer tyder på att fastighetsförvaltare använde 
e-handel i störst utsträckning. Detta är dock inte statistiskt säkerställt varför inga
siffror presenteras här. Om fastighetsförvaltare har en högre användning av e-handel
skulle det kunna bero på en ökad möjlighet att exempelvis göra hyresbetalningar
via e-faktura.

3.3.3 Intranät

Diagram 22 Andel sysselsatta på arbetsställen som har ett intranät. Fördelat
på delbranscher
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inte aktuellt 64%
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10 –24% 3%
25 – 49% 1%
≥50% 2%

DIAGRAM 3.22 Andel sysselsatta på arbetsställen som har ett intranät. 
Fördelat på delbranscher.
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Diagram 23 Andel sysselsatta på arbetsställen som har ett intranät. Fördelat
på storlekskategorier.

Totalt fanns vid 2000 års undersökning 40% av de sysselsatta på arbetsställen som
har ett intranät inom arbetsstället eller företaget, se diagram 3.22. Skillnaderna
mellan delbranscherna var små med undantag från fastighetsförvaltare där mot-
svarande siffra var 75%. Diagram 3.23 visar att förekomsten av intranät är kraftigt
storleksberoende, vilket är naturligt då behovet av att dela gemensam information
ökar med antalet medarbetare. Inom kategorin ≥200 var den 95% men inom 
kategorin 1 – 9 sysselsatta endast 5%.

Diagram 24 Andel sysselsatta på arbetsställen med visst innehåll på sitt intra-
nät, av dem som har intranät.

Innehållen på intranäten liknade varandra mellan de olika kategorierna. Personal-
information och nyheter var vanligast men även handböcker, kvalitetsinformation
och projektinformation förekom, se diagram 3.24. Svarsalternativet ”övrigt” låg
relativt lågt med 23%. Detta tyder på att det fanns en del annat på intranäten men
att de vanligaste ämnena har täckts in av undersökningen.

DIAGRAM 3.23 Andel sysselsatta på arbetsställen som har ett intranät. 
Fördelat på storlekskategorier.
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DIAGRAM 3.24 Andel sysselsatta på arbetsställen med visst innehåll på sitt intranät,   
av dem som har intranät.
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3.3.4 Distribution av dokument i digital form
De tillfrågade fick bedöma i vilken utsträckning nio olika typer av dokument
skickas digitalt. Vissa dokumenttyper är av mer allmän eller administrativ karaktär
medan andra är specifika för branschen eller för vissa delbranscher. Följande avsnitt
börjar med diagram 3.25 som visar allmänna dokumenttyper där andelen totalt
för branschen redovisas. Sedan följer diagram över mer specifika dokument redo-
visat för den eller de delbranscher som mest arbetar med respektive dokument.

Diagram 25. Andel av allmänt material som skickas digitalt. Totalt i bran-
schen 

Mötesprotokoll var det dokument som mest skickades digitalt och ändå är denna
nivå förvånansvärt låg med tanke på de ekonomiska och tidsmässiga fördelar 
e-post har i jämförelse med vanlig post. Andel beskrivningar som skickades digi-
talt var lägre och beställningar, fakturor och anbudsförfrågningar var betydligt
lägre. För de två sistnämnda var andelen ”skickas endast på annat sätt” 27% för
vardera. Detta kan bero på säkerhetsproblem och/eller avsaknad av standarder för
digitala signaturer med mera.

Diagram 26 Andel av skisser/program som skickas digitalt. Arkitekter,
tekniska konsulter och entreprenörer

DIAGRAM 3.25 Andel av allmänt material som skickas digitalt 
Totalt i branschen.
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DIAGRAM 3.26 Andel av skisser/program som skickas digitalt. 
Arkitekter, tekniska konsulter och entrepenörer.
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Diagram 27 Andel av förslagshandlingar/huvudhandlingar som skickas digi-
talt. Arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer.

Diagram 28. Andel av bygg- och relationshandlingar som skickas digitalt.
Arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer.

Grafiska handlingar har delats upp utifrån tre olika skeden i byggprocessen, nämligen
skisser/program, förslags-/huvudhandlingar och bygg- och relationshandlingar, se
diagram 3.26 – 3.28. Generellt skickade arkitekter och tekniska konsulter hand-
lingar digitalt i hög utsträckning i dessa skeden medan entreprenörer gjorde detta
betydligt mer sällan. Förslags-/huvudhandlingsskedet verkar vara det skede då flest
handlingar skickas digitalt. Hälften av arkitekter och tekniska konsulter skickar då
60 – 100% av grafiska handlingar digitalt. Som jämförelse är detta högre andel än för
branschen totalt beträffande mötesprotokoll och beskrivningar.

DIAGRAM 3.27 Andel av förslagshandlingar/huvudhandlingar som skickas 
digitalt. Arkitekter, tekniska konsulter och entrepenörer.
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DIAGRAM 3.28 Andel av bygg- och relationshandlingar som skickas digitalt.
Arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer.
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Diagram 29 Andel av beräkningar som skickas digitalt. Tekniska konsulter,
entreprenörer och fastighetsförvaltare.

Beräkningar skickades sällan digitalt enligt diagram 3.29. Av de tekniska konsul-
terna återfanns dock 40% inom intervallet 60 – 100%. Detta är ändå en liten del
jämfört med andelen beräkningar som utfördes med datorer.

Diagram 30. Andel av kvalitetsresultat och provningsresultat för material som
skickas digitalt. Entreprenörer, fastighetsförvaltare och materialtillverkare/handel

Även kvalitetsresultat och provningsresultat skickades sällan digitalt, se diagram 3.30.
Materialtillverkare/handel var de som oftast gjorde detta, men även bland dessa
var det knappt 20% som låg i intervallet 60 – 100%. Över 30% av respektive kategori
skickade dock inte detta material alls, vilket måste beaktas.

3.3.5 Sammanfattning och trend – data- och telekommunikation
Andel sysselsatta, vars arbetsställe har uppkoppling mot Internet var ungefär den-
samma 2000 som 1998, dock hade tillgången bland personalen ökat. Fler hade tillgång
både från egen dator och från annan gemensam. Tillgången till fast uppkoppling var
också större och då särskilt bland de större arbetsställena. Sannolikt är att tillgången
till Internet och till snabba uppkopplingar ökat ytterligare sedan 2000. Detta antyds
i de intervjuer som redovisas i kapitel 5 även om dessa inte är kvantitativt mätbara.

DIAGRAM 3.29 Andel av beräkningar som skickas digitalt. Tekniska konsulter, 
entrepenörer och fastighetsförvaltare.
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DIAGRAM 3.30 Andel av kvalitetsresultat och provningsresultat för material 
som skickas digitalt. Entrepenörer, fastighetsförvaltare och 
materialtillverkare/handel.
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Ingen ökning hade skett i andel arbetsställen som har en egen hemsida. Användning
av projektgemensamma platser eller elektronisk handel undersöktes inte 1998.
Många hade dock börjat använda dessa verktyg 2000 även om användningen inte
var hög. På goda grunder kan dock antas att användningen av projektplatser ökat
mellan undersökningarna och fortsatt öka efter 2000. Dels antyds detta i intervjuerna
i kapitel 5 och dels har detta visat sig genom att ett flertal stora aktörer inom dessa
tjänster etablerat sig på marknaden. Motsvarande ökning har dock inte visat sig
inom elektronisk handel.

Dokument distribuerades digitalt i liten utsträckning i förhållande till hur ofta de
skapades digitalt och till hur många som hade tillgång till digital kommunikation.
En viss ökning skedde dock mellan 1998 och 2000, och då främst inom grafiska
handlingar. Det som distribuerades digitalt var oftast dokument med stora volymer
och många versioner och där få av mottagarna kan antas behöva ha hela materialet
utskrivet. Förslags- och huvudhandlingar var den typ av dokument där störst andel
distribuerades digitalt. Även handlingar från andra skeden samt protokoll skickades
digitalt i betydande utsträckning. En bidragande orsak till ökningen inom grafiska
handlingar kan vara att projektgemensamma platser via Internet börjat användas
mer de senaste åren.

3.4 Informationsteknologins roll i företaget

3.4.1 IT-strategier

Diagram 31 Andel sysselsatta på arbetsställen med en dokumenterad IT-
strategi.

DIAGRAM 3.31 Andel sysselsatta på arbetsställen med en dokumenterad 
IT-strategi.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Materialtillverkare/handel

Entreprenörer

Fastighetsförvaltare

Tekniska konsulter

Arkitekter

Totalt

NejJa Känner inte till



‒  ‒ 57

Diagram 32 Andel sysselsatta på arbetsställen med olika typer av dokumen-
terade IT-strategier. (Fördelning av ja-svar)

Diagram 33 Andel sysselsatta på arbetsställen utan dokumenterad IT-strate-
gi. (Fördelning av nej-svar)

Totalt 40% av alla i branschen arbetade vid undersökningen 2000 på arbetsställen
som hade någon form av IT-strategi, se diagram 3.31. Av dem som hade en IT-
strategi hade de flesta skrivit ner den vilket framgår av diagram 3.32. Endast 8 pro-
centenheter av de 40 hade bara en muntligt uttalad strategi. De som inte hade någon
IT-strategi uppgav som anledning i de flesta fall att de inte behövde någon.

DIAGRAM 3.32 Andel sysselsatta på arbetsställen med olika typer av 
dokumenterade IT-strategier (Fördelning av ja-svar).
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DIAGRAM 3.33 Andel sysselsatta på arbetsställen utan dokumenterad IT-strategi  
(Fördelning av nej-svar).
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En markant skillnad kan utläsas mellan delbranscherna där arkitekter och fastighets-
förvaltare var de som i störst utsträckning upplevde en brist i att inte ha en IT-strategi,
se diagram 3.33. Bland dessa svarade majoriteten att de skulle behöva en strategi,
medan övriga delbranscher till största del inte ansåg sig behöva någon.

En tydlig skillnad kan utläsas mellan olika storlekar på arbetsställen. Större arbets-
ställen/företag hade i större utsträckning IT-strategier och av dem som inte hade
någon, ansåg samtliga att de skulle behöva. Bland de mindre företagen däremot
hade få någon IT-strategi och de som inte hade ansåg sig inte heller behöva.
Dokumenterade IT-strategier fanns i ungefär samma utsträckning 2000 som vid
mätningen 1998. Jämförelse har gjorts för branschen totalt, indelat i storlekskate-
gorier.

3.4.2 Investeringar i IT
Vid undersökningen 2000 hade knappt 80% av branschen gjort någon form av
investeringar i IT de senaste två åren. För fastighetsförvaltare var siffran 95% och
därmed var det den delbransch där flest gjort investeringar. En klar skillnad kan
utläsas mellan olika storlekar av arbetsställen. Samtliga arbetsställen med 50 syssel-
satta och fler hade gjort investeringar i IT. Andelen sjunker sedan med storleken
på arbetsställe.

Diagram 34. Uppskattade förändringar i investeringar i IT de senaste två åren
(1999-2000).

De som uppgett att de gjort investeringar i IT ombads uppskatta hur storleken på
investeringarna hade förändrats de senaste två åren samt hur de kommer att för-
ändras kommande två år. Resultatet i diagram 3.34 och 3.35 visar att 57% av bran-

DIAGRAM 3.34 Uppskattade förändringar i IT-investeringar de senaste två åren 
(1999– 2000).
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Diagram 35. Uppskattade förändringar i investeringar i IT kommande två år
(2001-2002).

schen hade ökat investeringarna under åren 1999 – 2000 och att 47% skulle fortsätta
att öka investeringarna under 2001 och 2002. Fördelningen mellan delbranscherna
var förhållandevis jämn med undantaget att fastighetsförvaltare och materialtill-
verkare/handel hade ökat sina investeringar mer, samt att fastighetsförvaltare och
arkitekter även skulle fortsätta att öka investeringarna i större utsträckning än de
andra. På större arbetsställen tenderade också investeringarna att öka mer än på de
mindre.

Diagram 36 Uppskattade förändringar i IT-investeringar för åren 1999-2000.
Uppskattningarna är gjorda dels 1998 och dels 2000.

DIAGRAM 3.35 Uppskattade förändringar i IT-investeringar de kommande två 
åren (2001– 2002).
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DIAGRAM 3.36 Uppskattade förändringar i IT-investeringar för åren 1999 – 2000.
Uppskattningarna är gjorda dels 1998 och dels 2000.
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När samma fråga ställdes 1998 var ökningen betydligt högre för såväl senaste som
kommande två år. En jämförelse mellan 1998 års uppskattning över kommande
två år och 2000 års uppskattning över de senaste två åren, redovisas i diagram 3.36.
Där visas att ökningen var mindre än vad som tidigare uppskattats. De som bäst
lyckades förutsäga utvecklingen var entreprenörer som 1998 uppskattade en avta-
gande ökning av investeringar. Förklaringen är antagligen att många gjort stora
investeringar i IT-system och att företagen då minskar på investeringstakten och
satsar på att underhålla, uppdatera och vidmakthålla dessa system. Värt att notera
i sammanhanget är att en stor del av företagen fortsatte att öka sina investeringar
och att de övriga i stort höll investeringarna konstanta. Det skedde alltså inte
någon direkt minskning av investeringarna utan det var ökningstakten som avtog.

3.4.3 Motiv för IT-satsningar

Diagram 37 Betydelse av olika motiv för IT-satsningar

De tillfrågade fick svara på hur viktiga olika motiv är för beslut om nya IT-sats-
ningar. I denna fråga bör de olika alternativen för motiv jämföras relativt eftersom
respondenter vid denna typ av bedömning gärna anser att allt är viktigt. Resultatet
redovisas i diagram 3.37, där motiven sorterats i prioritetsordning.

DIAGRAM 3.37 Betydelse av olika motiv för IT-satsningar.
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De tre motiv som ansågs viktigast 2000 var:

1. En vilja att effektivisera det administrativa arbetet
2. En vilja att effektivisera det tekniska arbetet
3. Ett nödvändigt konkurrensmedel

Bland de mindre viktiga motiven återfanns ”önskemål att utveckla nya produkter/
nya affärsmodeller” och ”önskemål att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen”.
Det är värt att notera att branschen inte i någon större utsträckning använder IT
för att utveckla och förändra utan snarare satsar på att effektivisera redan befintliga
rutiner. Främst effektiviseras stödjande rutiner och inte de med direkt koppling till
verksamheten.

I underökningen från 1998 var de tre viktigaste motiven:

1. En vilja att effektivisera det administrativa arbetet
2. Ett nödvändigt konkurrensmedel
3. En vilja att effektivisera det tekniska arbetet

De tre viktigaste motiven var alltså samma, med den skillnaden att nummer 2 och 3
bytt plats. Ingen större förändring hade alltså skett utan det var fortfarande effektivi-
sering av de administrativa stödfunktionerna som till största del motiverade nya
IT-satsningar.

3.4.4 Effekter på processen

Diagram 38 Andel som upplevt förändringar orsakade av IT i projekterings-
, bygg- eller förvaltningsprocesserna de senaste 2 åren (1999-2000)

DIAGRAM 3.38 Andel som upplevt förändringar orsakade av IT i projekterings-, bygg- 
eller förvaltningsprocesserna de senaste 2 åren (1999 – 2000).
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Diagram 39 Andel som upplevt förändringar orsakade av IT, i antal fel i pro-
jekterings-, bygg- eller förvaltningsprocesserna de senaste 2 åren (1999-2000)

De största generella förändringar som upplevdes till följd av en ökad IT-användning,
var att dokumentkvaliteten blivit högre, att tempot i processerna hade ökat och att
andelen nya arbetsmoment hade ökat, enligt diagram 3.38. En tendens var också
att antalet fel i dokumentationen hade minskat, se diagram 3.39. En betydande
andel ansåg att administrationsbehovet hade ökat, vilket kan tyckas motsägelsefullt
när största motivet till IT-satsningar var att effektivisera det administrativa arbetet.

Vissa moment är mer eller mindre kopplade till vissa delbranscher, varför en rättvis
bild bäst fås om den mest insatta delbranschen för det aktuella momentet studeras.
Arkitekter och tekniska konsulter upplevde en kraftig ökning av dokumentkvaliteten
och även att antalet fel i dokumentationen minskat. Bland arkitekter var detta
mest tydligt. Fastighetsförvaltare upplevde att antalet fel i relationsdokument för
fastighetsförvaltning minskat i relativt hög utsträckning. Däremot ansåg endast
1% av entreprenörerna att antalet byggfel minskat. Byggfelen minskar alltså inte alls
i proportion till att dokumenten blivit bättre. Det var i stor utsträckning samma
förändringar som upplevdes 2000 som när undersökningen 1998 genomfördes.
Högre dokumentkvalitet, högre tempo i processen och lägre antal fel i dokumenta-
tionen, var de mest utmärkande förändringarna även då.

3.4.5 Ökad produktivitet?
IT upplevdes till största delen öka produktiviteten inom allmän administration.
Även projektering, projektledning och inköp/försäljning är områden där en bety-
dande del av branschen upplevde ökad produktivitet, se diagram 3.40. Även här
har de olika områdena studerats med utgångspunkt från den delbransch som
arbetar mest inom respektive område. En stor andel arkitekter och tekniska 
konsulter ansåg att produktiviteten ökat inom projektering. Tekniska konsulter 

DIAGRAM 3.39 Andel som upplevt förändringar orsakade av IT, i antal fel i projekterings-, 
bygg- eller förvaltningsprocesserna de senaste 2 åren (1999 – 2000).
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Diagram 40 Andel som uppskattar att IT påverkat produktiviteten de senaste
två åren inom respektive område (1999-2000

upplevde även en ökning inom projektledning. Bland fastighetsförvaltare upplevde
största delen en ökning av produktivitet inom fastighetsadministration. Entrepre-
nörer däremot hade inte i någon större utsträckning ökat produktiviteten inom
materialadministration och arbetsplatsledning. En del upplevde till och med
minskning inom arbetsplatsledning. Något fler upplevde dock ökning inom inköp/
försäljning. Inom delbranschen Materialtillverkare/handel ansåg en stor andel att
produktiviteten ökat inom inköp/försäljning.

Hos samtliga delbranscher dominerade produktivitetsökningen inom allmän
administration men det är värt att notera att de flesta delbranscher även upplevde
ökningar inom sina respektive kärnområden. Undantaget är entreprenörer, vilket
möjligen kan förklaras med avsaknaden av effektiva tillämpningar och system för
själva byggarbetsplatsen.

Allmän administration, projektering och projektledning var de områden där de
största produktivitetsökningarna upplevdes vid 1998 års undersökningar. Det är i
stort samma områden som idag. Andelen som upplevde ökningar var dock något
mindre 2000. Detta tyder på en utplanande kurva och att produktivitetsökningar
orsakade av ordbehandling, kalkyl, CAD, ekonomisystem, e-post med mera redan
hade skett. De två och ett halvt åren mellan undersökningarna medförde inte att
några nya revolutionerande verktyg började användas utan de inträffade ökning-
arna berodde sannolikt på ökad datorvana bland användarna.

DIAGRAM 3.40 Andel som upskattar att IT påverkat produktiviteten de senaste två åren 
inom respektive område (1999 –2000).
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3.4.6 Fördelar med IT-användning

FIGUR 3.1 Upplevda fördelar med ökad IT-användning. Prioritetsordning.

De tillfrågade fick ange vilka fördelar de upplevt med en ökad IT-användning.
Högst tre fördelar fick anges. Figur 3.1 visar i vilken ordning de olika områdena
prioriterades vid 1998 respektive 2000 års undersökning. De kraftigaste förän-
dringarna har markerats med trendpilar. De främsta fördelarna med en ökad IT-
användning angavs vara ”bättre ekonomisk kontroll”och ”enklare/snabbare tillgång
till gemensam information”. ”Bättre ekonomisk kontroll” klev upp från femte till
första plats i prioritetsordningen. Detta har tolkats som att respondenterna upplever
att IT gör ekonomisk nytta.

En annan markant skillnad mellan undersökningarna är att fördelen ”högre kvalitet
i utfört arbete” sjönk från andra till sjunde plats. En trolig förklaring är att den
stora kvalitetsökningen i arbetet uppstod innan 1998 års undersökning och att den
nivån sedan bibehållits. Bland fastighetsförvaltare låg vid 2000 års undersökning
”högre kvalitet” fortfarande högt upp bland fördelarna. IT-utvecklingen hos
fastighetsförvaltare verkar ha legat ett par år efter övriga delbranscher men tog
rejäl fart under åren mellan undersökningarna.

”Utveckling av nya produkter och affärsmodeller” rankades lågt i 2000 års under-
sökning vilket ytterligare bekräftar att det är få i branschen som jobbar med IT i
forskningens framkant eller som potential för nya arbetssätt, vilket även framgår
av motiven för IT-satsningar, diagram 3.37.

Områden 2000 1998 Trend

Bättre ekonomisk kontroll 1 5

Enklare/snabbare tillgång till gemensam information 2 1

Bättre kommunikationer 3 4

Möjlighet att dela gemensam information 4 6

Lättare hantering av stora mängder data 5 7

Snabbare utfört arbete 6 3

Högre kvalitet i utfört arbete 7 2

Ökad flexibilitet för tillfredsställande av kunder 8 8

Möjlighet till hem-/distansarbete 9 9

Ökar företagets attraktivitet vid rekrytering  av ny personal 10 10

Möjlighet att utveckla nya produkter/nya affärsmodeller 11 Ny

Möjlighet att minska på personal 12 11

Övriga fördelar 13 Ny



3.4.7 Hinder för ökad IT-användning

FIGUR 3.2 Upplevda nackdelar/hinder med ökad IT-användning. Prioritetsordning.

De tre största hindren för att öka användningen av IT angavs vid 2000 års under-
sökning vara ständiga krav på uppgraderingar av hård- och mjukvara, höga
investeringskostnader samt ökade kunskapskrav, se figur 3.2. Detta var samma tre
hinder som vid undersökningen 1998, dock med omvänd ordning bland de två
första. Ekonomiska hinder var fortfarande de största. Svårighet att mäta vinster
och göra investeringsbedömningar upplevdes inte alls som hinder i samma
utsträckning som tidigare, vilket kan tyckas motsägelsefullt då själva investe-
ringskostnaderna upplevdes som kraftiga hinder, såvida inte svårigheterna med
mätningarna övervunnits. De intervjuer som presenteras i kapitel 5 tyder dock inte
på att så är fallet.

Informationsöverflöd upplevdes som ett kraftigare hinder 2000 än det gjorde 1998
och har klättrat från sjunde till fjärde plats. Den ökande mängden e-post och
information på intranät och hemsidor har troligen gjort att informationsmängden
börjat upplevas som ett större problem. Även minskad säkerhet upplevdes som ett
kraftigare hinder än tidigare, även om det kommer relativt långt ner i listan.
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Områden 2000 1998 Trend

Ständiga krav på uppgradering av hård- och mjukvara 1 2

För höga investeringskostnader 2 1

Ökade kunskapskrav på anställda 3 3

Informationsöverflöd 4 7

Allmän inställning att de gamla arbetssätten har 

fungerat bra i alla år och att förändringar är onödiga 5 5

Ej kompatibla programvaror 6 Ny

Beslutsfattare har inte tid med  

IT-satsningar på grund av hög arbetsbelastning 7 6

Minskad säkerhet 8 13

Risk att IT-användande leder till ineffektivitet 9 12

Svårighet att mäta vinster/göra investeringsbedömningar 10 4

Brist på standarder/samordningsproblem 

gör att man hellre arbetar manuellt 11 8

Bristande intresse/engagemang från företagsledningen 12 9

Övriga hinder 13 Ny
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3.4.8 Planerad IT-användning

FIGUR 3.3 Områden för planerade IT-satsningar. Prioritetsordning.

De tillfrågade fick ange inom vilka områden de planerade att öka sin IT-användning.
Resultatet från både 2000 och 1998 redovisas i figur 3.3 och visar att det högst
prioriterade området var dokumenthantering vid båda tillfällena. Detta följdes
2000 av system för kostnadskalkylering/kostnadsstyrning samt ekonomisystem.
Gemensamt för nästan alla delbranscher var att dokumenthantering prioriterades
högt. I övrigt fanns dock skillnader mellan delbranscherna. Arkitekter och tekniska
konsulter prioriterade CAD relativt högt men dock inte högst. Fastighetsförvaltare,
entreprenörer och materialtillverkare/handel prioriterade däremot system för för-
valtningsinformation, system för kostnadskalkylering/kostnadsstyrning respektive
handel via Internet högst. Det vill säga områden inom sina respektive kärnverksam-
heter. Hos entreprenörer hamnade alternativet ”planerar ej att öka IT-användningen”
redan på femte plats, vilket kan bero på ett stort antal små arbetsställen/företag
i en praktisk verksamhet vilka inte anser sig behöva mer IT.

Planerade IT-satsningar har även jämförts med motiv, effekter, fördelar och hinder.
Främsta motiven till och effekterna av IT handlar om allmän administration,
ökad dokumentkvalitet, ekonomisk kontroll och kostnadsstyrning. Det verkar
därför naturligt att områdena dokumenthantering och ekonomisystem prioriterades
högt bland kommande IT-satsningar. På motsvarande sätt är teknisk utveckling
samt nya affärsmodeller och produkter lågt prioriterade såväl i fråga om motiv,

Områden 2000 1998 Trend

Dokumenthantering 1 1

System för kostnadskalkylering/kostnadsstyrning 2 5

Ekonomisystem 3 3

Bärbar utrustning/mobila system 4 8

Projektstyrning 5 6

Handel via Internet 6 7

CAD 7 4

Informationssökning via Internet 8 2

Planerar ej att öka IT-användandet 9 Ny

Projektgemensamma platser för dokument och filer på Internet 10 Ny

System för tekniska beräkningar 11 9

System för förvaltningsinformation 12 Ny

Nya affärsmodeller och verksamheter 13 Ny

Produktmodeller 14 11

Virtual Reality 15 10

Övrigt 16 Ny
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effekter och fördelar som när det gäller planerad IT-användning. Vissa motsägelser
finns dock i uppgifterna. Trots att produktiviteten uppgavs öka inom projektering,
hade CAD lägre prioritet 2000 än 1998 och produktmodeller låg fortfarande långt
ner på listan. Tillgång till gemensam information upplevdes som en stor fördel,
men projektgemensamma platser på Internet kom först på plats tio bland planerade
IT-satsningar.

3.4.9 Sammanfattning och trend – IT i företaget
En tydlig tendens som noterades både 2000 och 1998 var att företagen väljer att satsa
på beprövad teknik, främst inom företagens stödverksamheter så som dokument-
hantering och ekonomisystem. Inom mer avancerade system i forskningens framkant
planerades få satsningar. Produktmodeller, virtual reality samt nya affärsmodeller
och verksamheter hamnade längst ner i prioriteringen. En förklaring kan vara att de
sistnämnda områdena är betydligt mer komplexa och svårare att implementera än
de som toppar listan. Ett vidare resonemang om detta förs i kapitel 5 och 6.
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Resultatet från IT-Barometern som redovisas i kapitel 3 har skapat förståelse för
branschens IT-användning i Sverige. I detta kapitel analyseras resultatet i förhåll-
lande till omvärlden. Dels i form av andra branscher inom Sverige, dels i form av
bygg- och fastighetsbranschen i andra länder. Jämförelser görs med andra enkät-
undersökningar med syfte att sätta in IT-användning i byggande och förvaltning
inom Sverige i ett större sammanhang. Delkapitel 4.2 beskriver resultatet av IT-
Barometern i Sverige, Danmark och Finland och bygger på tre tidigare publice-
rade artiklar (Howard och Samuelson, 1998; Howard m fl, 2002; Samuelson, 2002).

4.1 Jämförelse med andra svenska branscher

Jämförelser har gjorts med två liknande undersökningar, Nutek (1998) och SCB
(2000). Dessa två undersökningar har valts dels på grund av att de har utförts vid
nästan samma tidpunkt som IT-Barometern 1998 respektive 2000, dels på grund av
att det innehållsmässigt funnits flera likheter, vilket är en förutsättning för jämfö-
relser.

Det finns stora svårigheter med att jämföra olika undersökningar med varandra.
Vid utformningen av en undersökning är det en mängd beslut som ska fattas angående
exempelvis ram- och målpopulation, urvalsmetod, val mellan arbetsställe eller
företag, frågeområden, frågeformulering, svarsalternativ och så vidare. Alla de val
som görs innebär också en begränsning och för varje val som görs annorlunda i
en annan undersökning minskar graden av jämförbarhet.

Utformningen av de undersökningar som här jämförs med IT-Barometern skiljer
sig i flera avseenden från denna. Likheterna är samtidigt så många att en jämförelse
ter sig meningsfull, men skillnaderna i utformning av undersökningarna måste
klargöras för att en nyanserad bild av resultaten ska kunna erhållas. Nedan beskrivs
kortfattat utformningen av de båda undersökningarna och på vilka sätt de liknar
och skiljer sig från IT-Barometern.

Omvärldsanalys4
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4.1.1 Urvalsmetod och svarsfrekvenser

Nutek
Undersökningen Företagens IT-användning 1997 beställdes av Nutek och genom-
fördes av SCB under hösten 1997. Resultatet finns presenterat i rapporten IT-
användning i fem branscher – redovisning av en enkätstudie 1997 (Nutek, 1998).
De fem branscher som studerats är:

• livsmedelsindustri (SNI 15)
• maskinindustri (SNI 29)
• elektronikindustri (SNI 30,32,33.2,33.3)
• transporttjänster (SNI 60-63)
• datakonsulter (SNI 72)

Som urvalsram användes SCB:s centrala företags- och arbetsställeregister (CFAR).
Den undersökta populationen utgjordes av företag med minst 20 anställda, och
dessa delades in i urvalsstrata efter bransch och storleksklass. Inom varje stratum
drogs ett obundet slumpmässigt urval. Detta har resulterade i ett urval omfattande
1 199 företag som undersöktes genom en brevenkät. Enkäten adresserades till
VD/dataansvarig på företaget, och resulterade i 849 svar, vilket motsvarar en svars-
frekvens på 71%.

Undersökningens likheter med IT-Barometern utgörs av des syfte och ämne,
metoden för datainsamling, tiden för genomförandet, urvalsramen och urvals-
metoden. Två skillnader som är viktiga för jämförelsen föreligger dock. Nuteks
undersökning riktade sig till enheten företag medan IT-Barometern undersökte
enheten arbetsställe. Resultatet av IT-Barometerns enkät är dessutom viktat med
avseende på antal sysselsatta. Detta innebär att Nuteks undersökning mäter
”andel företag med viss egenskap” medan IT-Barometern mäter ”andel sysselsatta
på arbetsställen med viss egenskap”. Motiven för metodvalet i IT-Barometern
finns redovisade i kapitel 2. Den andra skillnaden är att IT-Barometerns urvals-
ram innefattar samtliga arbetsställen i branschen medan Nuteks undersökning
begränsat sig till företag med minst 20 anställda.

SCB
Publikationen IT i hem och företag – en statistisk beskrivning (SCB, 2001) beskriver
resultatet av en undersökning rörande användning av IT som genomförts av SCB.
Undersökning genomfördes 2000 och riktade sig till företag med tio eller fler syssel-
satta i 43 branscher. Även i denna undersökning utfördes en stratifiering utifrån
bransch och storleksklass och ett obundet slumpmässigt urval användes för varje
stratum. De undersökta branscherna grupperades enligt följande:
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• tillverkande industri (SNI 15-37)
• el- gas- värme- och vattenförsörjning (SNI 40-41)
• byggindustri (SNI 45)
• partihandel och detaljhandel, reparation av motorfordon,

hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 50-52)
• hotell- och restaurangverksamhet (SNI 55)
• transport, magasinering och kommunikation (SNI 60-64)
• finansiell verksamhet (SNI 65-67)
• fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster (SNI 70-74)

Urvalet omfattade 3 107 företag. Enkäten adresserades till företagets IT-chef/IT-
ansvarig och resulterade i 2 119 svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68%.
Likheter och skillnader mellan denna undersökning och IT-Barometern är i stort
samma som mellan Nuteks och IT-Barometern. Syftet med undersökningarna
samt metoden och tidpunkten för datainsamlingarna är likadana men de under-
sökta enheterna skiljer sig åt i fråga om företag respektive arbetsställe. Figur 4.1
sammanfattar likheter och skillnader i genomförande mellan de fyra under-
sökningarna.

FIGUR 4.1 Beskrivning av fyra undersökningar

IT-Barometern Nutek IT-Barometern SCB
1998 2000

Syfte och ämne IT-användning i IT-användning i IT-användning i IT-användning i
byggbranschen fem branscher byggbranschen svenska företag

Metod för 
datainsamling Brevenkät Brevenkät Brevenkät Brevenkät

Tid för data- Våren Hösten Hösten Sommaren
insamling 1998 1997 2000 2000

Undersökta 
enheter Arbetsställen Företag Arbetsställen Företag

Viktning Antal sysselsatta – Antal sysselsatta –

Urvalsram SCB CFAR7 SCB CFAR7 SCB CFAR7 SCB CFAR7

Urvalsmetod Strat. OSU8 Strat. OSU8 Strat OSU8 Strat. OSU8

Storleksklasser Alla >19 Alla >9

FIGUR 4.1 Beskrivning av fyra undersökningar.

7 CFAR = Statistiska centralbyråns centrala företags- och arbetsställeregister.
8 Strat. OSU = Stratifierat obundet slumpmässigt urval.
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4.1.2 Tillgång till datorer

DIAGRAM 4.1 Tillgång till datorer 
på arbetet (2000).

Tillgången till datorer har mätts på olika sätt i alla undersökningarna, vilket för-
svårar jämförelser. Vid de två undersökningarna 1998 mätte Nutek andel av per-
sonalen som använder datorer i sitt arbete och IT-Barometern antal datorer per
anställd. Att jämföra dessa resultat blir meningslöst. Undersökningarna år 2000
ger bättre förutsättning för jämförelse även om vissa skillnader föreligger. SCB
mätte ”tillgång till personlig dator eller dator som används av ett mindre antal 
personer gemensamt” och IT-Barometern mätte ”tillgång till egen persondator,
arbetsstation eller terminal”. Resultatet redovisas i diagram 4.1, vilket redovisar en
lägre tillgång i byggbranschen jämfört med andra branscher. Andra frågor i IT-
Barometern där även alternativet ”annan gemensam dator” använts tyder dock på
att en ökning med 20% skulle vara rimlig om frågan formulerats på annat sätt, och
att skillnaden mellan branscherna är marginell.

4.1.3 Tillgång till nätverk, Internet och e-post
Lokala nätverk, så kallade LAN (Local Area Network), fanns på de allra flesta
arbetsställen 1998 enligt diagrammen 4.2 och 4.3. Byggbranschen, vilken definieras
i kapitel 1 hade total sett högre andel nätverk med 96%, jämfört med 86% hos de
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DIAGRAM 4.2 Andel företag med datornätverk (Nutek, 1998).



övriga branscherna. Eftersom Nuteks undersökning mäter andel företag och 
IT-Barometern mäter andel sysselsatta på arbetsställen är siffrorna inte direkt
jämförbara. Det är dock tydligt att byggbranschen inte ligger efter andra branscher
vad gäller införande av nätverk.

DIAGRAM 4.4 Andel av personalen som hade tillgång till www (1998)
DIAGRAM4.5 Andel av personalen som hade tillgång till Internet (2000)

Tillgången till Internet har mätts i alla fyra undersökningarna. Begreppen Internet
och www, som definitionsmässigt har olika betydelse, har använts omväxlande.
I praktiken innebär dock tillgång till det ena automatiskt även tillgång till det
andra. 1998 var www tillgängligt hos totalt 37% av de sysselsatta i byggbranschen,
se diagram 4.4. Bland arkitekter och tekniska konsulter var andelen över 50%.
Detta kan jämföras med totalt 25% hos de fem branscherna i Nuteks undersökning.
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DIAGRAM 4.3 Andel sysselsatta på arbetsställen där det finns ett lokalt nätverk 
(IT-Barometern, 1998).

DIAGRAM 4.4 Andel av personalen som 
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(1998).
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Datakonsulterna hade dock en mycket hög andel med 88%. Vid undersökning-
arna 2000 hade dessa andelar stigit, se diagram 4.5. Tillgängligheten till Internet
var då i byggbranschen totalt 45% och hos de av SCB undersökta branscherna
60%. Viktigt att notera är att IT-Barometern skiljer på tillgång till Internet från
egen dator och tillgång från annan gemensam dator. 45% avser tillgång från egen
dator, medan SCB även inkluderar tillgång från dator som används gemensamt av
ett mindre antal personer. De olika typerna av tillgång i IT-Barometern kan inte
summeras eftersom tillgång kan finnas från såväl egen som annan dator. Med
utgångspunkt från denna skillnad är det sannolikt att anta att tillgång till Internet
finns i samma utsträckning i byggbranschen som hos övriga branscher.

DIAGRAM 4.6 Andel av personalen som har tillgång till extern e-post (1998)
DIAGRAM 4.7 Andel företag som infört extern e-post (2000)3

Tillgången till extern e-post bland de sysselsatta beskrivs i diagram 4.6 och 4.7 och
var 1998 totalt 26% hos de fem undersökta branscherna i Nuteks undersökning,
där datakonsulterna toppade listan med 78%. I IT-Barometern var tillgången till
e-post 61%, med ganska stor spridning mellan delbranscherna. Vid under-
sökningen 2000 visade IT-Barometern ett märkligt resultat. En orimligt låg andel
uppgavs ha tillgång till extern e-post. Vid en detaljerad analys av svaren visade sig
exempelvis att flera respondenter uppgett att 100% av de sysselsatta har tillgång till
såväl egen dator som Internet från egen dator, men att 0% har tillgång till ”extern
e-post under företagets domän”. Detta har bedömts som orimligt. Det sannolika
är att frågeformuleringen har feltolkats rörande ”företagets domän”, vilket har
lett till att resultatet från frågan inte går att använda. SCB har heller inte under-
sökt andel sysselsatta med tillgång utan andel företag som infört eller under året
planerar införa extern e-post, vilket uppgår till 83%. Med antagandet att företag
som hade uppkoppling mot Internet även hade infört extern e-post år 2000, vilket
kan vara rimligt, så är motsvarande siffra för IT-Barometern också 83%.
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9 IT-Barometerns resultat bygger på ett antagande om att de företag som har Internet 
även har extern e-post i någon utsträckning.
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Förekomsten av intranät har jämförts endast för undersökningstillfället 2000,
eftersom uppgifter om detta saknas i Nuteks undersökning. Totalt i byggbran-
schen återfanns 40% av de sysselsatta på arbetsställen där det fanns intranät.
Detta kan jämföras med SCB:s undersökning som anger att intranät förekom på
45% av företagen. Återigen är dessa siffror inte helt jämförbara eftersom den ena
mäter andel sysselsatta på arbetsställen och den andra andel företag.

4.1.4 Användning av Internet 

DIAGRAM 4.8 Innehåll på hemsidor (SCB, 2000)
DIAGRAM4.9 Innehåll på hemsidor (IT-Barometern, 2000)

Hur Internet används i företagen har studerats vid samtliga av de aktuella under-
sökningarna, även om frågornas inriktning varierat. Vid undersökningarna 2000
frågades om innehållet på företagens hemsidor. Svarsalternativen varierade mellan
undersökningarna och de presenteras därför var för sig i diagram 4.8 och 4.9. Det
innehåll som dominerade var marknadsföring respektive företagspresentationer
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DIAGRAM 4.8 Innehåll på hemsidor (SCB, 2000).

DIAGRAM 4.9 Innehåll på hemsidor (IT-Barometern, 2000).
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vilket förvisso inte är exakt samma sak, men som av de alternativ som angetts är
de mest likartade. De ger uttryck för en vilja att externt sprida information om
företaget. Tjänster och beställningar erbjöds av cirka 50% av de som hade hemsida
i byggbranschen, vilket kan tolkas som en sammanfattande benämning för det
som i de andra undersökningar benämns kundservice, ordermottagning, elektronisk
betalningsmottagning och försäljning av digitala produkter.

Handel via Internet och projektgemensamma platser på Internet är två områden
som bedömdes ha så låg användning 1998 att inga frågor ställdes om detta. Vid
undersökningen 2000 visade resultatet att detta hade börjat användas inom bygg-
branschen, men ännu inte i någon utbredd omfattning. En jämförelse med andra
branscher visar att situation liknade den i byggbranschen. Projektgemensamma
platser har då jämförts med begreppet extranät, som inte har exakt samma bety-
delse, men som dock är jämförbart till sitt syfte. 19% av företagen i SCB:s under-
sökning hade infört eller planerade införa detta under 2000. IT-Barometern anger
att 25% av de sysselsatta arbetar på arbetsställen där dessa platser använts. Båda
undersökningarna angav att större företag hade betydligt högre användning.

4.1.5 Strategier och hinder
Hur investeringarna i IT förändras har studerats inom tre av de aktuella under-
sökningarna. Undersökningarna visar på samma trend även om nivåerna skiljer
sig åt. Trenden inom såväl byggbranschen som inom andra branscher är att
investeringarna hos de flesta företag ökat och att de fortsätter att öka, men med
en avtagande ökningstakt. Detta är mycket tydligt i resultatet från IT-Barometern,
se diagram 3.36. Tendensen kan även anas i Nuteks undersökning, som beskriver
förändringar åren 1996 - 1997 och 1997 -1998 där ökningen av utgifter för tjänster
är förhållandevis konstant medan ökningen avtar inom utgifter för produkter.

Vilka hinder som föreligger för att använda eller öka användningen av IT är ett
ämne som berörts av alla fyra undersökningarna. Frågan har ställts på ungefär
samma sätt men svarsalternativen har varierat mellan undersökningarna. Av naturli-
ga skäl är svarsalternativen i IT-Barometerns båda undersökningar mycket lika varan-
dra medan de övriga skiljer sig åt. En jämförelse mellan IT-Barometern 2000 och
SCB:s undersökning visar att följande tre hinder toppade respektive undersökning.

• Låg kunskapsnivå • Ständiga krav på uppgradering av 
• Högre utgifter hård- och mjukvara
• Nya mjukvaruversioner för ofta • För höga investeringskostnader

• Ökade kunskapskrav på anställda
SCB, 2000 IT-Barometern, 2000
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Formuleringarna skiljer sig åt mellan undersökningarna men betydelsen är jämför-
bar och visar att samma problem och hinder upplevs. Även Nuteks undersökning
beskriver kunskap och kostnader som hinder, men denna innehöll endast alternativ
som rörde dessa två aspekter i olika varianter. De kan då inte sättas i relation till
andra hinder, såsom avsaknad av strategier, personalens och ledningens inställning,
säkerhet, avsaknad av standarder, informationsöverflöd med mera, vilket ingick 
i de andra undersökningarna.

4.1.6 Byggbranschen kontra andra branscher – diskussion 
De jämförda undersökningarna visar på flera likheter mellan bygg- och fastighets-
branschen och övriga branscher. Tillgången till datorer, nätverk, Internet och e-post
var i samma storleksordning. Användningen av Internet skedde på likartat sätt i
liknande omfattning, och de hinder som upplevdes påminner om varandra. I de
exempel som getts ovan ligger dock resultatet från Nuteks undersökning generellt
lägre än IT-Barometerns och SCB:s generellt över. Skillnaden kan ha olika orsaker.
De olika mätmetoderna, företag eller arbetsställe som mätenhet, har betydelse. Det
faktum att Nutek och SCB inte tagit med de minsta företagen likaså. Nutek och
SCB undersöker dessutom inte samma population så en jämförelse i tiden mellan
dessa två låter sig inte göras. Det kan naturligtvis också vara så att resultaten visar
på en korrekt skillnad mellan branscherna vid mättillfällena, som då skulle innebära
att byggbranschens utveckling planar ut i jämförelse med övriga. Detta går dock
inte att avgöra på grund av undersökningarnas olikheter.

4.2 IT-Barometern i tre nordiska länder

Enkätundersökningen IT-Barometern genomfördes vid båda tillfällena även i
Danmark och Finland. Vid första tillfället, våren 1998, genomfördes de tre undersök-
ningarna samtidigt och vid andra tillfället med cirka ett halvårs mellanrum. Den
svenska enkäten skickades ut hösten 2000 och de båda andra våren 2001. Här pre-
senteras ett antal utvalda diagram med jämförelser mellan länderna för att ge en
uppfattning om de likheter och skillnader som noterats. Diagrammen redovisar,
där ej annat anges, resultaten från den senaste undersökningen 2000/2001 och 
i förekommande fall kommenteras skillnader mot undersökningen 1998.

4.2.1 Urvalsmetod och svarsfrekvenser
Enkätformulären som användes i de olika länderna innehöll mindre nationella
variationer i form av tillägg av frågor. I övrigt var utformningen identisk. Däremot
fanns skillnader i sättet göra urval och att analysera erhållna data. I Sverige gjordes
urvalet utifrån samtliga registrerade i företag i landets största nationella register,
medan de andra två länderna nyttjade branschorganisationers register. Vidare
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gjordes för de svenska undersökningarna en stratifiering så att analysen beskriver de
verkliga proportionerna mellan företagstyper och storlekar. Dessutom viktades
svaren med hänsyn till antal anställda på varje arbetsställe. För de två andra länderna
mättes ursprungligen andel företag, men en viktning med avseende på antal an-
ställda gjordes sedan för vissa frågor med syfte att skapa bättre förutsättningar för
jämförelser. I de fall viktningen skiljer sig mellan länderna anges detta i anslutning
till diagrammen. Det var också en betydande skillnad i de svarsfrekvenser som
erhölls, vilket redovisas i figur 4.2. De beskrivna skillnaderna har beaktats vid analys
av resultaten.

FIGUR 4.2 Urvalsstorlek och svarsfrekvens för IT-Barometern 2000 respektive 2001.4 

4.2.2 Tillgång och användning

DIAGRAM 4.10 Andel sysselsatta med tillgång till viss utrustning.

Tillgång till utrustning hos de anställda varierade mellan länderna enligt diagram
4.10. Den främsta skillnaden rörde tillgång till egen dator. I Sverige hade cirka
50% av de anställda tillgång till egen dator på arbetsstället. I Finland och Dan-
mark var siffrorna 75% respektive 85%. Det är värt att notera att yrkesarbetare
ingår i underlaget och att resultaten från Finland och Danmark innehåller en över-
vikt av svar från arkitekter och ingenjörer i förhållande till entreprenörer.
Avsaknaden av stratifiering gör således att dessa siffror förmodligen är för höga.

Sverige Danmark Finland10

Urvalsstorlek 1316 1000 ~900

Erhållna svar 641 136 93

Svarsfrekvens 49% 14% ~10%

FIGUR 4.2 Urvalsstorlek och svarsfrekvens för IT-Barometern 2000 respektive 2001.
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DIAGRAM 4.10 Andel sysselsatta med tillgång till viss utrustning.

10 De exakta siffrorna för undersökningen i Finland är inte kända då urvalet gjordes av olika branschorganisationer.
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En annan skillnad rör tillgången till dator i hemmet, finansierade av företaget.
I Finland var detta ovanligt, medan den svenska lagen om bruttofinansiering av
datorer bidragit till en relativt stor andel hemdatorer. I Danmark var dock andelen
ännu större. Andelen anställda med egen mobiltelefon på arbetet var förhållandevis
lika mellan länderna, men Sverige låg något högre.

DIAGRAM 4.11 Andel av total projekteringstid som respektive teknik används.

Användningen av CAD i de tre länderna var i stort lika. Diagram 4.11 visar att
handritande användes mellan 14% och 18% av den totala projekteringstiden.
Skillnaden låg i vilken typ av mjukvara som användes. I alla tre länderna domi-
nerade AutoCAD, men i Sverige var dominansen tydligast. Program för modell-
baserad projektering, ArchiCAD och AutoCAD ADT hade större utbredning 
i Finland och Danmark med 8% respektive 18% av tiden.
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Övrigt 8%
Handritande 14%

AutoCAD 72%

AutoCAD ADT 1%
Archi-CAD 3%

Microstation 2%

Arkitekter och tekniska konsulter - Sverige  

Övrigt 10%
Handritande 18%

AutoCAD 62%

AutoCAD ADT 1%
Archi-CAD 7%

Microstation 2%

Arkitekter och tekniska konsulter - Finland 
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4.2.3 Distribution av dokument i digital form

Allt mer material utväxlas digital i branschen, vilket möjliggjorts genom en ökad
användning av e-post, projektgemensamma platser och andra liknande överfö-
ringsmöjligheter via Internet. Dokument skickades digitalt i olika utsträckning i
de olika länderna. Diagram 4.12 redovisar olika typer av dokument som skickades
av arkitekter och tekniska konsulter. Huvudhandlingar och beskrivningar var
generellt det som skickades mest digitalt. Sverige låg lägre än de övriga två länderna
för de flesta typer av dokument. Finland låg högst inom skisser/programhandlingar,
anbudsförfrågningar och protokoll.

<60%>60% Skickas endast på annat sätt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sverige

Finland

Danmark

Sverige

Finland

Danmark

Sverige

Finland

Danmark

Sverige

Finland

Danmark

Sverige

Finland

Danmark

Sverige

Finland

Danmark

Skisser/program

Förslags-/
huvudhandlingar

Beskrivningar

Anbudsför-
frågningar

Mötesprotokoll

Beställningar 
och fakturor

DIAGRAM 4.12 Andel av dokument som skickas digitalt bland arkitekter 
och tekniska konsulter.
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FIG. 4.13: Andel sysselsatta på arbetsställen (Sverige) och andel arbetsställen (Danmark och 
Finland), där projektgemensamma platser på Internet använts i något projekt.

Användning av projektgemensamma platser på Internet varierade mellan länderna.
Finland hade den största användningen där över 70% av fastighetsföretagen och de
tekniska konsulterna använt dem. I Danmark var det betydligt färre och i Sverige låg
andelen någonstans mitt emellan de andra två. Diagram 4.13 visar andelen som
använt projektgemensamma platser i något projekt, men säger inget om hur ofta
de använts.

4.2.4 E-handel

Sverige Danmark Finland
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20%

40%
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Fastighetsförvaltare  EntreprenörerTekniska konsulterArkitekter 

DIAGRAM 4.13 Andel sysselsatta på arbetsställen (Sverige) och andel arbetsställen (Danmark
och Finland), där projektgemensamma platser på Internet använts i något
projekt.
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DIAGRAM 4.14 Andel av omsättningen 
som kommer från 
elektronisk handel.
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Den största användningen av e-handel fanns enligt diagram 4.14 i Finland, där 40%
av de anställda fanns på arbetsställen där e-handel utgjorde 2 – 4% av omsättningen
och endast en fjärdedel på arbetsställen som använde det mindre än 1% av omsätt-
ningen. I Danmark återfanns hälften av de anställda på sådana arbetsställen. I
Sverige var användningen lägst och närmare två tredjedelar hade inte någon erfaren-
het alls av e-handel. Gemensamt för de tre länderna var dock att större företag
använde e-handel i större utsträckning.

4.2.5 Effekter och strategier

DIAGRAM 4.15 Sverige Danmark Finland
2000 1998 Trend 2001 1998 Trend 2001 1998 Trend

Bättre ekonomisk kontroll 1 5 7 5 8 3

Enklare/snabbare tillgång 
till gemensam information 2 1 1 3 1 6

Bättre kommunikationer 3 4 2 6 3 5

Möjlighet att dela gemen-
sam information 4 6 5 7 411 8

Lättare hantering av stora 
mängder data 5 7 6 4 411 3

Snabbare utfört arbete 6 3 4 1 2 1

Högre kvalitet i utfört arbete 7 2 3 2 411 2

Ökad flexibilitet för till-
fredsställande av kunder 8 8 8 8 7 7

Möjlighet till hem-/
distansarbete 9 9 9 9 911 9

Ökar företagets attraktivitet 
vid rekrytering av ny personal 10 10 10 10 911 11

Utveckla nya produkter 
och affärsmodeller 11 Ny 12 Ny 911 Ny

Möjlighet att minska 
på personal 12 11 11 11 12 10

FIGUR 4.3 Upplevda fördelar av ökad IT-användning, numrerade efter prioritetsordning.
Viktning per sysselsatta (Sverige), viktning per företag (Danmark och Finland).

■■■■ redovisar de fyra 
högst prioriterade 
i respektive land

redovisar förändring sedan förra 
mätningen med tre steg eller mer, 
uppåt respektive nedåt

11 Samma placering som annat alternativ

Bland de fördelar som upplevdes med ett ökat IT-användande fanns både likheter
och skillnader mellan länderna. Gemensamt för de tre länderna var att fördelarna
”enklare/snabbare tillgång till gemensam information”, ”bättre kommunikationer”
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DIAGRAM 4.16 Sverige Danmark Finland
2001 1998 Trend 2001 1998 Trend 2001 1998 Trend

Dokumenthantering 1 1 2 4 2 1

Kalkylering och 
kostnadsstyrning 2 5 8 5 511 5

Ekonomisystem 3 3 6 2 9 3

Bärbar utrustning/
mobila system 4 8 4 – 511 7

Projektstyrning 5 6 7 7 511 911

Handel via Internet 6 7 10 Ny 10 911

CAD 7 4 1 1 1 2

Informationssökning 
via Internet 8 2 3 3 4 4

Planerar ej öka 
IT-användningen 9 Ny – – 15 Ny

Projektgemensamma 
platser på Internet 10 Ny 5 Ny 3 3

System för tekniska 
beräkningar 11 9 9 6 8 6

System för förvaltnings-
information 12 Ny 11 Ny 13 Ny

Nya affärsmodeller 
och verksamheter 13 Ny 12 Ny 12 Ny

Produktmodeller 14 11 14 8 11 8

Virtual reality 15 10 13 Ny 14 11

FIGUR 4.4 Områden för planerade IT-satsningar, numrerade efter prioritetsordning.
Viktning per sysselsatta (Sverige), viktning per företag (Danmark och Finland).
Teckenförklaring, se figur 4.3.

och i viss utsträckning ”möjlighet att dela gemensam information”, prioriterades
högt, se figur 4.3. Det vill säga faktorer som i någon mån är relaterade till tillgång
och användning av Internet, intranät och lokala nätverk. En stor skillnad som
noterats är att ”bättre ekonomisk kontroll” hamnade högst bland fördelarna i
Sverige, medan den ligger på sjunde respektive åttonde plats i Danmark och
Finland. ”Snabbare utfört arbete” och ”högre kvalitet i utfört arbete” minskade i
rangordning sen undersökningen 1998 i alla länderna, vilket tyder på att de effekterna
redan inträffat och att några ytterligare förändringar inte skett. I Danmark och
Finland rankades dessa fördelar dock fortfarande högt och befann sig bland de
fyra främsta. ”Möjlighet att dela gemensam information” ökade som upplevda
fördelar i samtliga länder. Anledningen till detta har bedömts vara den ökade till-
gången till Internet och möjligheten att använda projektgemensamma platser.
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Företagens planerade IT-satsningar inom olika områden listas i figur 4.4. Gemen-
samt för de tre länderna var att dokumenthantering fick hög prioritet. Den stora
skillnaden förelåg mellan Sverige och de andra två länderna. Danmarks och
Finlands fyra högst prioriterade områden, placeras nästan lika. I Sverige däremot
fanns bland de fyra första två helt andra områden, nämligen ”kalkylering och
kostnadsstyrning”, och ”ekonomisystem”, där den förstnämnda hade stigit i prioritet
i Sverige och sjunkit i Danmark. En anledning till skillnaden kan vara att den
större andelen entreprenadföretag i den svenska undersökningen inverkade på
resultatet så att dessa områden fick högre prioritet. En annan anledning kan vara
att det i Sverige tidigare investerats mycket i CAD och Internet och att företagen
sedan fokuserat på andra områden. Det är dock anmärkningsvärt att ”projekt-
gemensamma platser” fick låg prioritet i Sverige. Användningen var låg enligt dia-
grammen 3.19 och 3.20, och uppenbarligen fanns inga planer på att öka den i
någon större utsträckning. I Finland och Danmark däremot hamnade det på tredje
respektive fjärde plats.

4.2.6 Skillnader mellan länder – diskussion
I de jämförelser som gjorts mellan länderna framkommer både likheter och skillnader.
Användning av CAD kontra handritande, upplevelsen av snabb och enkel tillgång
till information samt prioritering av dokumenthantering, är områden där resultaten
var förhållandevis lika. Bland de skillnader som noterats återfinns bland annat
högre användning av modellbaserade CAD-program i Danmark och Finland. CAD
får också högre prioritet bland kommande satsningar hos dessa två länder. I
Sverige upplevde företagen i högre utsträckning att IT ger bättre ekonomisk kontroll
och där prioriterades också kalkylering, kostnadsstyrning och ekonomisystem
högre än i de andra två länderna. Användning av projektgemensamma platser på
Internet var en annan skillnad mellan länderna. I Sverige fick detta inte heller någon
hög prioritet för framtiden vilket det hade i Danmark och Finland. Samman-
fattningsvis kan skillnaderna beskrivas som att områden där arkitekter och teknik-
konsulter har störst nytta, såsom CAD och projektgemensamma platser, prioriteras
högre i Danmark och Finland, medan områden där entreprenörer har högre nytta,
kalkylering, kostnadsstyrning, ekonomisk kontroll och tillgång till mobiltelefoner,
får högre prioritet i Sverige. Detta kan vara resultatet av den lägre andelen entrepre-
nörer och bristen på stratifiering i undersökningarna från Danmark och Finland.
En analys har gjorts av figurerna 4.3 och 4.4 för delbranscherna arkitekter och
teknikkonsulter i Sverige var för sig. Det visade sig då att dessa mer liknar dem
från Danmark och Finland, med högre fokus på CAD och Internet och lägre
inom ekonomisk kontroll, kalkyl och kostnadsstyrning. Detta talar för att fördel-
ningen av respondenter i Danmark och Finland haft inverkan på resultatet.
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4.3 IT i byggbranschen – ett internationellt perspektiv

För att få en bild över hur IT används i byggbranschen utanför Norden och där-
med kunna sätta in resultatet av IT-Barometern i ett större sammanhang, har fem
liknande undersökningar från olika delar av världen studerats. Undersökningarna
beskrivs kortfattat under rubrik 4.3.1, varpå resultaten jämförs och diskuteras.

De undersökningar som jämförts i kapitel 4.1 och 4.2 har trots många likheter,
skiljt sig åt i vissa avseenden, bland annat i sättet att beräkna urval samt formulera
frågor och svarsalternativ. Det har dock varit möjligt att med kunskap om olikheterna
göra relevanta bedömningar om resultaten i förhållande till varandra. Bland de
undersökningar som beskrivs i detta kapitel är skillnaderna i utförande större, med
undantag från den kanadensiska, som i stora delar utgått från enkätformuläret till
IT-Barometern 1998. Direkta jämförelser mellan siffror har därför inte ansetts
meningsfulla, utan fokus har lagts på helhetsbilden av respektive undersöknings
resultat. Ett resonemang förs övergripande om skillnader och likheter för de olika
länderna, i fråga om tillgång till och användning av IT, samt dess effekter och stra-
tegiska betydelse.

4.3.1 Beskrivning av studerade undersökningar
De undersökningar som studerats har valts med utgångspunkt från att de utförts
under samma tidsperiod som IT-Barometern 1998 eller 2000 och att de till syfte och
genomförande liknar IT-Barometern. En spridning över världen eftersträvades
också, varför de utvalda undersökningarna representerar olika världsdelar: Nord-
amerika, Europa, Australien, Afrika respektive Asien.

Kanada
Undersökningen A survey on the impact of information technology on the Canadian
architecture, engineering and construction industry utfördes under hösten 1998 och
våren 1999 (Rivard, 2000). En enkät skickades ut till 1000 företag inom kategorierna
arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer. Svarsfrekvensen uppgick till 22%.
Som enkätformulär användes IT-Barometern från 1998, med vissa förändringar i
svarsalternativen samt med några tillagda frågor.

Irland
I Irland genomfördes 1998 A study of the use of information technology (IT) in the
Republic of Ireland construction sector (Thomas, 1999). Undersökningen avser
arkitekter, tekniska konsulter, mängdberäkningsföretag och entreprenörer. Totalt 200
företag, de 50 största i varje kategori, tillfrågades och den totala svarsfrekvensen
var 70,5%. Enkäten omfattade frågor om hård- och mjukvara, kommunikationer,
management samt effekter av och svårigheter med IT.
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Australien
IT-användningen bland entreprenörer i Australien beskrivs i Current state of IT
use by Australian subcontractors (Ng m fl, 2001). 200 entreprenadföretag inom
branschen valdes slumpmässigt och svarsfrekvensen uppgick till 30,5%. Under-
sökningen behandlar frågor om mjukvara, nätverk, kommunikationer samt effekter
av användning. Kopplingar gör också till företagens förmåga att uppfylla den
nationella IT-strategi som initierats av de australiensiska myndigheterna.

Sydafrika
I Sydafrika undersöktes IT-användningen bland arkitekter år 2000. Resultatet
beskrivs i Architectural practices and their use of IT in the Western cape province,
South Africa (Arif och Karam, 2001). Samtliga 316 företag som fanns registrerade
hos en branschorganisation för arkitekter tillfrågades och andelen svarande upp-
gick till knappt 40%. Frågorna behandlar tillgång till nätverk samt användning av
allmän hård- och mjukvara med speciellt fokus på CAD och program för presenta-
tioner. Dessutom beskrivs ekonomiska effekter av IT samt förändringar i kompe-
tenskrav på personalen.

Malaysia
Undersökningen A survey of Internet usage in the Malaysian construction industry
genomfördes vid årsskiftet 2000/2001 (Mui m fl, 2002). De undersökta företagen
återfinns i tre huvudgrupper: entreprenörer, fastighetsföretag samt ”professionals”,
vilket innefattar arkitekter, tekniska konsulter och mängdberäkningsföretag. Av
200 slumpmässigt utvalda företag svarade 70, vilket motsvarar en svarsfrekvens på
35%. En fördelning av de inkomna svaren visar på en kraftig övervikt inom kategorin
”professionals”. Enkäten fokuserar på Internet och beskriver tillgång, användning
och upplevda effekter.

4.3.2 Tillgång
Tillgången till datorer var vid respektive mätning hög för arkitekter och teknik-
konsulter, och betydligt lägre hos entreprenörer, vilket känns igen från IT-
Barometern. Skillnaden har dock åter i viss mån att göra med andelen yrkesarbetare
hos entreprenörer. I Australien där endast entreprenörer undersöktes uppgav 95%
av de tillfrågade företagen att de använde datorer i det dagliga arbetet. Samtliga
undersökningar pekar också på att nästan alla företag oavsett kategori hade datorer.
Andelen anställda med egen dator skiljde sig dock åt, vilket kan exemplifieras med
Kanada och Irland där 80% av de anställda hos teknikkonsulterna hade en egen
dator, medan motsvarande siffror för entreprenörer var 30% och 20% för respektive
land.
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Tillgången till Internet var också relativt utbredd vid undersökningstillfällena.
Andelen företag med tillgång varierade mellan 94% i Malaysia och 70% i Australien.
För Sydafrika saknades denna uppgift. Med tanke på att Malaysia representerar de
färskaste siffrorna är det sannolikt att tillgången stigit ytterligare även i de andra
länderna. De företag som hade tillgång till Internet hade i de allra flesta fall även
tillgång till e-post. De anställdas tillgång mättes endast i Kanada och den varierade
på samma sätt som tillgången till egna datorer. Arkitekter och teknikkonsulter
hade hög tillgång medan entreprenörer hade betydligt lägre.

4.3.3 Användning
I samtliga länder dominerades IT-användningen av administrativa funktioner. De
allra flesta hade program för ordbehandling, kalkyl och ekonomihantering. Effekterna
av dessa upplevs snabbt och nytta kan skapas både inom den interna företags-
administrationen och inom projekten. Verksamhetsspecifika program varierade
mer mellan företagskategorier och länder. I Kanada använde cirka hälften (47%)
av de tillfrågade planeringsprogram. Någon uppdelning mellan kategorier fram-
gick inte. Den australiensiska undersökningen redovisar en låg användning hos
entreprenörer, där endast 30% av de stora företagen använde dem och mindre än
10% av de små. Som kontrast till detta visar siffrorna från Irland att entreprenörer
där hade en högre användning av planeringsprogram än arkitekter och teknikkon-
sulter. Bland de sistnämnda var andelen cirka 50% och bland entreprenörerna 
förmodligen mellan 70% och 80%. Den exakta siffran framgår inte eftersom 
mätningen skett med indelning på olika programtyper. Dessa kan inte summeras
eftersom ett företag kan ha flera typer. CAD användes av fler än 90% av de projek-
terande företagen i de tre länder där undersökningarna behandlat ämnet: Kanada,
Irland och Sydafrika. AutoCAD dominerade användningen, men inte i lika hög
grad som i Sverige. Program för modellbaserad projektering hade låg utbredning
och i stort verkade 2D-CAD fortfarande vara det vanligaste verktyget.

De nya typerna av kommunikation som möjliggjorts genom Internet, e-post och
mobiltelefon utnyttjas i olika utsträckning. Den höga andel företag med tillgång
till Internet och e-post i Kanada och Irland tyder på att verktygen upplevs använd-
bara. Däremot distribuerades fortfarande många dokument manuellt i Kanada.
Av det som distribuerades digitalt dominerade ritningar och protokoll. De tillfrå-
gade entreprenörerna i Australien fick betygsätta olika kommunikationssätt utifrån
hur viktiga de ansågs vara. Viktigast upplevdes fast telefon och mobiltelefon. De
nyare kommunikationssätten e-post och Internet prioriterades lägre än fax och
brev, vilket tyder på att traditionell kommunikation fortfarande användes mest.
Internet och e-post rankades dock högre av de större företagen. I Sydafrika
bedömdes kommunikation tillsammans med administration vara de områden där
IT används mest, tätt följt av CAD för produktion av ritningar. Nyttan med
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Internet undersöktes i Malaysia och 84% av de tillfrågade företagen ansåg att
Internet var viktigt eller mycket viktigt för företaget. E-post och utbyte av doku-
ment ansågs skapa den största nyttan, medan interaktiva möjligheter som video-
konferenser eller anbudsgivning och upphandling över Internet fick låg prioritet.

4.3.4 Effekter och strategier
I Kanada liksom i Sverige var effektivisering av administrativt och tekniskt arbete
samt ”nödvändigt konkurrensmedel” de främsta skälen för att göra IT-investeringar.
Effekter av IT upplevdes mest inom allmän administration, projektering och pro-
jektledning, och mindre inom byggplatsledning och materialadministration. Även
dessa resultat liknar dem som de svenska undersökningarna visar. I undersökningen
från Irland angav 86% av de tillfrågade att IT effektiviserar befintliga aktiviteter.
Nästan alla av dessa uppgav också att de var beredda att ändra sina processer och
rutiner för att dra större nytta av IT. Majoriteten av arkitekter och teknikkonsulter
i Irland ansåg att IT haft stor inverkan på byggbranschen de senaste åren, medan
en minoritet av entreprenörerna ansåg detta. Bland de tillfrågade i Sydafrika upp-
levde 32% att IT haft effekt i fråga om att reducera kostnader medan 24% inte
ansåg det. Resultatet redovisar inte något klart svar på frågan utan tyder förmod-
ligen på att den är svår att mäta eller uppskatta.

Strategier för satsningar i Kanada dominerades av CAD, vilket fick mer än dubbelt
så hög prioritet som övriga områden. Internet, ekonomisystem och system för
kostnadsstyrning följde sedan på ungefär samma nivå. Lägst prioritet fick pro-
duktmodeller och VR. Dokumenthantering som prioriterades högst i Sverige låg
i mitten i den kanadensiska undersökningen. Rapporten från Irland beskriver inte
vilka områden de tillfrågade skulle satsa på men anger att 41% hade en IT-strategi.
Det noteras också att hälften av dem som inte hade en strategi uppgav att de
kommer att skaffa en ”någon gång i framtiden” samt att 7% uppgav att de aldrig
skulle skaffa någon IT-strategi. Liknande frågor ställdes i Australien där myndig-
heterna fastställt en IT-strategi för byggbranschen. 65% av respondenterna kände
inte till denna, men när de informerades var 97% beredda att agera för att möta
dess krav. Nästan ingen var dock beredd att börja direkt utan de ville avvakta och
se hur deras konkurrenter betedde sig.

De hinder och problem som en ökad IT-användning ger upphov till, enligt de 
studerade undersökningarna, kan delas in i två huvudgrupper, ekonomiska och
kompetensmässiga. I Kanada var de två största hindren ekonomiska: krav på upp-
dateringar och investeringskostnader. På tredje plats men med god marginal uppåt
låg ökade kunskapskrav på anställda. Bland de tillfrågade i Irland ansåg 68% att
de inte använde IT optimalt. De bedömde bristen på kunskap och utbildning hos
personalen som det största hindret, följt av den snabba tekniska utvecklingen och
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svårigheter med kompatibilitet. Därefter rankades investeringskostnader och svå-
righeter att mäta vilken nytta de ger. Kostnaden upplevdes som det största hindret
för att uppfylla den nationella strategin i Australien. Även kunskap och brist på
utbildning ansågs vara ett problem. I den sydafrikanska undersökningen behandlas
också effekter av IT utifrån ändrade krav på anställda och ekonomisk inverkan.
Resultatet pekar på att en stor majoritet inte anser att de behöver ändra sin 
personalstruktur, men att IT-kunskapen hos den befintliga personalen behöver
förbättras. Undersökningen kunde enligt ovan inte heller fastställa om IT bidragit
till att sänka kostnaderna.

4.3.5 Byggbranschen internationellt – diskussion
Många av beskrivningarna av IT-användning som ges i de studerade undersök-
ningarna känns igen från de svenska undersökningarna. Det finns skillnader i tillgång
och grad av användning mellan länder, men den övergripande bilden av hur IT
nyttjas och vilka hinder som föreligger ser likadan ut. Tillgången till datorer, pro-
gramvaror, Internet och e-post var generellt hög i branschen, och har förmodligen
ökat ytterligare sen undersökningarna genomfördes. Användningen dominerades
inom administration, kommunikation och projektering. Inom det sistnämnda
området har CAD-tekniken bidragit till stora förändringar i sättet att framställa
ritningar, men har ännu inte skapat någon förändring av processen. CAD är också
det verktyg som fått störst genomslagskraft bland program som stödjer kärnverk-
samheten i branschen.

Som följd av inriktningen på användningen upplevdes också effekterna främst
inom administrativa aktiviteter, projektledning och projektering. Användningen och
den upplevda nyttan var generellt lägre hos entreprenörer, med undantag av mobil-
telefoner som blivit ett viktigt verktyg för dem. Undersökningen från Irland tyder
på en hög användning av planeringsprogram hos entreprenörer, vilket inte var fall-
let i andra länder. Inga undersökningar tyder på några radikala förändringar i
rutiner och processer eller sätt att bedriva verksamheten. IT används för att effek-
tivisera befintliga arbetsmoment. Potentialen i exempelvis modellbaserade CAD-
system, planeringsprogram och elektronisk handel, vilket kräver förändringar i
sättet att arbeta, verkar inte utnyttjas enligt undersökningarna. I en av under-
sökningarna uppgav dock majoriteten av de tillfrågade att de är beredda att ändra
sitt arbetssätt för att dra större nytta av IT.

Hinder för att använda eller öka användningen av IT upplevdes i stort lika i de
undersökta länderna. Kostnader och brist på kunskap var de främsta hindren, även
om tekniska problem i form av bristande kompatibilitet mellan program och låga
överföringshastigheter på Internet också nämndes som problem.
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Resultatet av de utförda intervjuerna redovisas i detta kapitel. Intervjuerna genom-
fördes med stöd av intervjuplanen i bilaga 3. Intervjuplanen är indelad i följande
fem frågeområden och resultatet redovisas uppdelat för respektive delbransch.

• Företagets verksamhet och främsta användning av IT
• Reflektioner över IT-Barometerns resultat
• IT som medium för representation av objektet
• Beslutsgrunder, investeringar och framtida planer
• Förändringar i verksamheten orsakade av IT

Under den andra punkten har respondenterna fått reflektera över ett antal utvalda
resultat från IT-Barometern, där några utgjort generella frågor för alla delbranscher
och några utgjorts av frågor angående mer verksamhetsspecifika program och system,
för respektive delbransch. Hur frågorna fördelat sig mellan delbranscherna fram-
går av intervjuplanen i bilaga 3.

5.1 Arkitekter

Inom kategorin arkitekter intervjuades tre personer från tre företag. Alla tre hade
sin bakgrund i den projekterande verksamheten, men två av dem sysslade nu ute-
slutande med IT-frågor. Det minsta företaget, med åtta anställda hade såväl arkitekt-
som ingenjörskompetens med tyngdpunkt på det sistnämnda. Företaget arbetade
inom teknisk projektering, visualisering och som CAD-resurs till andra arkitekt-
kontor. Det andra företaget med cirka 50 anställda bedrev verksamhet inom kontor,
inredning, kommersiell handel, bostäder och skolor. Det sista företaget, bestående av
cirka 360 anställda, arbetade inom husbyggnad, stadsbyggnad, landskap, inredning
och produktdesign samt i viss mån inom projektledning.

5.1.1 Reflektioner över IT-Barometerns resultat
Tekniker som används vid projektering
Att programmet AutoCAD dominerar förklaras av de intervjuade arkitektföretagen
med ett slags moment 22. De flesta beställare föreskriver programvaran AutoCAD
eftersom den är starkt marknadsledande, vilket i sin tur ger programtillverkaren
en konkurrensfördel och en ytterligare stärkt marknadsposition. Att de flesta i
branschen använder AutoCAD blir också ett starkt argument för projektörerna
själva då det underlättar samarbetet i projektgrupperna. Ett av de intervjuade
företagen använde Microstation, men hade även licens på AutoCAD LT för att ha

Branschens aktörer
reflekterar över IT5
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tillgång till dwg-formatet. I många fall föreskrivs dock inte själva mjukvaran, där-
emot skall relationshandlingar levereras i dwg-format. Detta i kombination med
att konverteringar mellan filformat aldrig kommer att fungera perfekt, gör att för-
delen med att arbeta direkt i AutoCAD är stor för de flesta. Problemen med konver-
teringar och neutrala filformat ligger i det faktum att den marknadsledande aktören
inte har något intresse av att medverka till förenklingar då de är rädda om sin starka
marknadsposition och därför alltid kommer att ändra filformat och försvåra kon-
verteringar. Fenomenet är detsamma som resultatet av Microsofts starka ställning
och leder i båda fallen till de-facto-standarder på gott och ont.

En av de intervjuade hävdade dock att de allra flesta projekterande arkitekter klarar
sig med den enklare programvaran AutoCAD LT och att det bara är vissa specialister
som behöver stora AutoCAD. Detta hänger till viss del ihop med resonemanget
om krav på uppgraderingar, vilket beskrivs mer under rubriken 5.1.3 Besluts-
grunder för investeringar.

Att arkitekter ritar mer för hand än tekniska konsulter tolkades av responden-
terna som en naturlig följd av mer skissarbete i tidiga skeden, även om de ansåg
att datorn används tidigare och tidigare i processen och att datorn även fungerar
som ett skisshjälpmedel i den kreativa processen, då det är lätt att prova sig fram
mellan olika varianter av detaljer i utformningen av byggnaden.

Respondenterna var alla positiva till modellbaserad projektering. Anledningen
tycks vara att detta gynnar arkitektens yrkesroll i den kreativa gestaltningen av
huset. Med modellen får de snabbt en översikt över byggnaden och kan ägna sig
åt både helhet och detaljer i tre dimensioner i ett relativt tidigt skede. Det fanns
olika förslag till varför modellbaserad projektering är så sällsynt bland tekniska
konsulter. Dels upplever dessa antagligen inte samma förtjänst i sin projekterings-
process, utan nyttan skulle då ligga mer i samordningsfördelar mellan olika teknik-
områden. Dels angavs avsaknad av applikationer som en anledning, då de flesta
modellbaserade applikationer uppgavs vara anpassade för arkitekter. Att sprid-
ningen på modellbaserad projektering är så dålig bland tekniska konsulter upp-
fattades dock som ett problem för branschen snarare än för arkitekterna som
enskilda aktörer. I samband med detta kom diskussionen under intervjuerna in på
produktmodellering och de förtjänster detta skulle skapa för hela projekterings-
processen. De tre intervjuade arkitektföretagen var positivt inställda till produkt-
modeller som idé och två av dem arbetade mer eller mindre aktivt för att jobba på
det sättet. Dock var inställningen till standarden IFC skeptisk. Vidare resonemang
om detta förs under rubriken 5.1.2 Representationsform av objektet.
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Trots den positiva inställningen till produktmodellering hos respondenterna hade
ingen börjat arbeta så mer än i försöksstadiet. Anledningen till detta var entydigt att
det inte lönar sig för den enskilde projektören. Arkitekten får inte betalt för att lägga
in mer information i ritningen/modellen och gör det därför inte. Den efterfrågade
slutprodukten är fortfarande en pappershandling, och kravet på en samordnad
modellprojektering måste komma från beställaren som då även måste vara beredd
att betala för det mervärde som projektörerna kommer att producera. I dagsläget
arbetar arkitekterna alltså modellbaserat i den grad de gagnar dem själva i deras
arbete, men ägnar ingen större kraft åt att utveckla produktmodeller. Dels för att
ingen betalar dem för detta, dels för att det inte finns mottagare i form av tekniska
konsulter, entreprenörer, eller fastighetsförvaltare.

Projektgemensamma platser på Internet
Användning av projektgemensamma platser på Internet i projekt, anses av respon-
denterna ha ökat mycket de senaste åren och är antagligen betydligt högre idag än
vad det senaste resultatet från IT-Barometern visar. Idag används de i alla större
projekt och användningen antas fortsätta öka. Inställningen till dem är dock något
kluven hos de intervjuade arkitektföretagen. Alla tre upplever stora problem i
samarbetet med entreprenörer, vilka inte anses ha tillräcklig kompetens. Flera
exempel ges i intervjuerna på entreprenörer som krävt användning av en viss projekt-
plats men som, trots att handlingarna finns inlagda, ringer från byggarbetsplatsen
och beställer pappersritningar. Entreprenörer upplevs generellt ha dåliga baskun-
skaper inom dator- och IT-användning, åtminstone de som arbetar ute på bygg-
arbetsplatserna. Kraven på användning kommer istället från personer högre upp i
entreprenörernas organisation, vilka har en annan ambition än de som ska använda
verktygen. De intervjuade arkitekterna ser inga tekniska problem för entreprenörer
då tillgång till Internetuppkopplingar och godtagbara hastigheter idag är relativt
god även på en byggarbetsplats. Däremot finns en förståelse för att en fungerande
distribution av handlingar till entreprenörer via projektgemensamma platser kräver
en plotter på arbetsplasten och att detta in sin tur kräver en viss storlek på pro-
jektet. Däremot fungerar informationsutbytet mellan projektörerna bättre enligt
respondenterna. En anledning anges vara IT-kompetensen, men det kan också bero
på ett betydligt större informationsutbyte mellan aktörerna i projekteringsfasen
jämfört med den i produktionsfasen.

Det finns även ett missnöje mot de projektgemensamma platser som erbjuds idag,
även om anledningarna varierar. En respondent anser att de som används är för
avancerade och skapar problem för användaren, och att det i många fall skulle
räcka med en ftp-server. De andra anser att de befintliga platserna är för enkla och
bara erbjuder en gemensam hårddisk, medan de skulle kunna utvecklas till mer
intelligenta plattformar för projekten. Respondenterna hade även invändningar
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mot att kopieringsföretagen dominerar marknaden och menade att det vore bättre
om projektörerna och helst arkitekterna utvecklade och tillhandahöll de projekt-
gemensamma platserna.

Konceptet anses dock vara bra och underlätta kommunikationen även om de intervju-
ade arkitekterna ser nyttan främst för andra projektdeltagare än sig själva då de menar
att de själva till större utsträckning lämnar information än hämtar. Projektplatserna
har dock förenklat distributionen av information och ingen av respondenterna ser kra-
ven på metadata som något problem, utan hanteringen av detta är mer en vanesak.

Motiv för beslut om IT-satsningar
Att effektivisera någonting uppgavs vara det viktigaste motivet för IT-satsningar i
IT-Barometern. De intervjuade arkitektföretagen håller med om att detta oftast är
avsikten, däremot är det osäkert om det resultatet alltid uppnås. Respondenterna
uttryckte förvåning över att effektivisering av det administrativa arbetet ligger
högst, och ville gärna byta plats på det tekniska och det administrativa, vilket
stödjer IT-Barometerns resultat för delbranschen arkitekter där dessa två kommer
i omvänd ordning. Ett förslag till förklaring från en av respondenterna är dels att
det finns mycket verktyg som stödjer administrativt arbete, dels att det inom det
området finns en potential att minska kostnader.

Vad gäller krav från kunder rådde olika uppfattningar hos respondenterna. Några
beskrev detta som en totalt oviktig fråga som närmast väckte irritation. En annan
respondent beskrev det som nästan det främsta motivet tillsammans med nöd-
vändigt konkurrensmedel. Den förstnämnda synpunkten handlade om det faktum
att beställare ställer krav på vissa filformat eller till och med versioner av program,
vilket hindrar utvecklingen och fråntar projektören möjligheten att själv välja sitt
verktyg. ”De ställde väldigt mycket krav helt plötsligt. Det gjorde att man stoppade
upp hela utvecklingen, plötsligt kunde man inte gå vidare, utan nej vi måste ha med det
och det annars blir beställarna förbannade.” Den motsatta åsikten byggde snarare på
ett mer övergripande resonemang om vikten av att alltid tillfredsställa kundernas
krav och att vara konkurrenskraftig på marknaden. Respondenten menade att om
inte detta uppfylls så finns ingen möjlighet att verka på marknaden. Åsikterna är med
andra ord inte fullt så motstridiga som kan tyckas utan kan tolkas som att kun-
dernas krav på den levererade produkten är viktiga, däremot kan för detaljerade
kundkrav på verktyget snarast inverka hämmande på utvecklingen.

Att utveckla nya produkter och affärsmodeller kostar pengar och tid, och det är
många gånger svårt att veta om det ger någon avkastning. Några av respondenterna
menade därför att även om utveckling drivs i viss utsträckning i deras respektive
företag, så är det aldrig det viktigaste motivet för IT-satsningar.
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Planer på att öka IT-användningen
Det i IT-Barometern högst prioriterade området totalt, dokumenthantering, kom
först på sjätte plats i listan bland arkitekter. Detta bekräftas av de intervjuade, som
menade att dokumenthantering inte har så hög prioritet hos dem. De dokument
som arkitekter hanterar är till allra största del ritningar, och för lagring av dessa
räcker ofta en logisk mappstruktur i datorn. Behovet av mer avancerade system
ansågs vara betydligt större hos till exempel projektledare. Hos det största av de
intervjuade företagen hade man nyligen infört ett dokumenthanteringssystem, vilket
tyder på att behovet ändå finns, men kanske är mer relaterat till företagets storlek
och det behov av att dela stora mängder information som detta för med sig.

Ett annat område som lyftes fram av samtliga respondenter var Virtual Reality
(VR). Dess låga prioritering i IT-Barometern beror enligt intervjuerna på att tekniken
inte är tillräckligt bra. Respondenterna pekade på att det bland annat finns tekniska
problem. VR är svårare att hantera än vad många tror och modellerna blir lätt stora
och ohanterliga. Dessutom motsvarar inte heller resultatet de förväntningar som
finns. Som verktyg för arkitekten brister modellerna i fråga om ljus, färger, ytstruk-
turer med mera, vilket inte blir korrekt återgivet. VR används därför mest för 
presentationer till beställare och andra, men är inget kraftfullt hjälpmedel för arki-
tekter i fråga om gestaltning och konstnärlighet.

CAD och informationssökning via Internet är två områden där arkitekter satsar
mer än genomsnittet i branschen. CAD är det centrala verktyget för arkitekter och
det är därför naturligt att vilja öka och förbättra användningen. Det förekom
dock såväl aktiva som passiva satsningar bland respondenterna. Viljan att utveckla
användningen mot produktmodellering fanns, samtidigt som många satsningar
uppgavs handla om att skaffa uppgraderingar som egentligen inte är efterfrågade
men som användarna på grund av leverantörernas licensavtal är mer eller mindre
tvingade att köpa. Detta utvecklas mer under rubriken 5.1.3 Beslutsgrunder för
investeringar. Informationssökning på Internet är mycket användbart för arkitekter
enligt respondenterna, och har tagit över en stor del av den roll produktpärmar
och lokala bibliotek tidigare hade. På Internet finns alltid tillgång till den senaste
informationen och arkitekterna slipper den begränsning och de uppdateringar ett
lokalt bibliotek innebär. Hos en av de intervjuade hade det till och med fattats ett
strategiskt beslut att avveckla alla fysiska produktpärmar och kataloger. Det fram-
kom dock viss kritik mot material- och produkttillverkarnas webbsidor som fort-
farande till för stor del är utformade som digitala kopior av de gamla pärmarna,
ofta i pdf-format. En högre intelligens i informationen med filformat som direkt
kan användas i projekteringen efterfrågades.
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5.1.2 Representationsform av objektet
I byggprocessen krävs enligt respondenterna olika typer av representationsformer.
Beskrivningar och ritningar i pappersformat är nödvändiga på byggarbetsplatsen.
För projektörer är det enklaste och snabbaste verktyget 2D-CAD, samtidigt som
3D-CAD skapar möjlighet till visualiseringar, och även är ett stöd för arbetet med
gestaltningen av byggnaden. Att ha en modell som bärare av all denna informa-
tion med möjlighet till utsnitt i olika former sågs dock som positivt. Trögheten och
komplexiteten med att rita allt i 3D har dock hindrat detta hittills. En respondent
hade i ett projekt kombinerat snabbheten i 2D med överblicken i 3D genom att
parallellt med traditionellt 2D-ritande framställa en visualiseringsmodell i 3D för
att kontrollera att allt gick att utföra.

Samtliga respondenter kände till begreppet produktmodeller och menade att en
fungerande produktmodell vore det bästa för såväl projektet som helhet, som för
den projekterande arkitekten. Däremot fanns stora tveksamheter om att dessa
modeller ska följa standarden IFC. De menade att en standard som denna är för
styrande, vilket begränsar arkitektens konstnärliga roll. Varje objekt och detalj
måste kunna klassificeras. Skapar projektören då något som saknar motsvarighet
i standarden så uppstår en begränsning. Ett annat problem som berördes var
ansvarsfrågan, det vill säga vem äger modellen? Denna fråga kvarstår dock så
länge syftet är att arbeta i en gemensam modell, och är inte specifik för modeller
med IFC.

En av respondenterna tvivlade även på att produktmodeller skulle kunna genom-
föras, på grund av kunskapsnivån generellt hos arkitekter. Det intervjuade företaget
har en hög CAD-kompetens och arbetar mycket som underkonsult till andra arki-
tekter som specialister inom CAD och digital visualisering. Den erfarenhet de har
från samarbete med sina kunder vittnar om en generellt låg CAD-kompetens
bland arkitektföretag, och respondenten menade att de ofta får rätta arkitekternas
CAD-ritningar i fråga om lagerindelningar med mera. Mot bakgrund av detta
skulle det vara svårt att få arkitekter att arbeta i produktmodeller. I motsats till de
andra respondenterna trodde han att en standard skulle vara nödvändig och att
den skulle vara hårt styrd med motiveringen att projektörerna annars skulle fuska
sig igenom projektet. ”Kan man fuska så fuskar man.”

Nyttan med produktmodeller ligger enligt respondenterna till största delen i sam-
ordningen för hela byggprocessen, men även arkitekterna själva får möjlighet att
upptäcka komplexa problem i tidiga skeden, att hitta krockar i projekteringen
samt att lättare utföra visualiseringar.
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5.1.3 Beslutsgrunder för investeringar
Vilka beslutsgrunder finns?
De beslutsgrunder för investeringar i IT som respondenterna anger kan delas in i
två huvudgrupper. I den ena gruppen är det behovet som styr. Ett arbetsmoment
eller en rutin bedöms kunna göras bättre eller effektivare om investeringen görs.
Kostnaden har då en viss betydelse men verkar i de flesta fall inte vara avgörande.
I den andra gruppen av beslutsgrunder är det inte behovet som styr, utan en yttre
påverkan. Antingen är det en beställare eller ett visst projekt som ställer krav på
en specifik mjukvara. Eller också kommer denna yttre påverkan från programvaru-
tillverkare och leverantörer, vilket verkar vara vanligast. Denna påverkan handlar
om att tillverkaren med jämna mellanrum kommer ut med uppgraderingar som
användarna förväntas köpa. Problemet med uppgraderingarna är enligt respon-
denterna att de sällan är efterfrågade av användarna utan endast innehåller marginella
förändringar som inte tillför någon reell nytta. Licensavtalen är dock utformade så
att om användarna inte uppgraderar en viss version så förlorar de rätten att upp-
gradera även i framtiden, och blir i så fall tvungna att köpa hela programmet på nytt.

Respondenterna menar också att det inte bara är kostnaden för själva uppgrade-
ringen som är ett problem utan även kostnaden för att användarna ska lära sig den
nya versionen. En av respondenterna exemplifierade detta med ett företag som
investerade X miljoner i uppgradering av en version, men avstod från att installera
den eftersom det inte skulle tillföra något utan tvärtom kosta tid i inlärning. De
kunde dock inte avstå på grund av risken att förlora rätten till framtida uppgra-
deringar. Detta problem, att programvarutillverkarna mer eller mindre påtvingar
användarna investeringar, gäller i hög grad CAD-program, där Autodesk har stort
inflytande, men även Microsofts agerande uppfattas på liknande sätt bland
respondenterna: ”Vi funderar allvarligt på om vi ska släppa hela Microsoft-världen,
men samtidigt är man ju mer eller mindre beroende av Windows, tyvärr.”

En aspekt vid investeringar uppges också vara enhetlighet och gemensamma platt-
formar. Företagen vill inte ha för stor flora av olika program och versioner, eftersom
detta ger merjobb i fråga om underhåll och framförallt skapar behov av kunskap om
programmen hos såväl IT-driftspersonal som hos användarna. En enhetlig plattform
ger även samordningsfördelar mellan olika system och skapar ekonomiska stordrifts-
fördelar. Detta leder paradoxalt nog till att de största programvarutillverkarna
gynnas och har möjlighet att agera så som beskrivs i stycket ovan.

Vem fattar besluten?
I de två större företagen fattas beslut om investeringar antingen direkt av IT-staben
eller på ledningsgruppsnivå beroende av storleken på investeringen. I båda dessa fall
har dock IT-chefen en central roll och besluten fattas ofta på inrådan från denne.
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I det mindre företaget finns av storleksskäl inte motsvarande hierarki och alla
beslut fattas direkt av de två ägarna i samråd.

Utvärderas de utförda investeringarna?
De tre intervjuade företagen svarade entydigt att de inte utför några utvärderingar
av genomförda investeringar, i den mening att de använder någon mätmetod eller
upprättar något dokument om hur väl investeringen fallit ut. De utvärderingar som
görs handlar istället mer om ”en känsla i magen” eller ”en bakhuvudsreflektion”.
Anledningen till att det inte görs uppgavs vara att ”det blir för svårt” och ”det finns
inga mätmetoder”. Respondenten hos det minsta företaget menade att det nog
skulle gå att genomföra men att det räcker med den översiktliga nivå det utförs på
idag. Hos det största företaget var detta ett uttalat problem, som respondenten
hade funderat mycket på. Ledningen efterfrågade lönsamhetsanalyser då nya inve-
steringar skulle göras, men avsaknaden av metoder gjorde att analyserna endast
utgjordes av en känsla.

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
På frågan om vad de kommer att satsa på den närmaste tiden svarade alla respon-
denterna inledningsvis att de är ganska väl tekniskt rustade och känner sig nöjda
med det de har. Det som sedan ändå nämndes var system för kunskapshantering
och även fortsatt utveckling av modellbaserad projektering. Vad gäller kunskaps-
hantering, betonade respondenterna att det inte så mycket är en fråga om tekniska
satsningar utan snarare att bygga effektiva kommunikationskanaler för att delge
varandra information och erfarenheter. På samma sätt menade en respondent att
det nu inte är tekniken som hindrar utvecklingen utan att de snarare satsar på
utbildning samt försöker hitta nya sätt att använda den befintliga tekniken.

5.1.4 Förändringar i verksamheten
Främsta nyttan
Bland de effekter som IT skapat för de intervjuade arkitekterna uppgavs den tids-
mässiga vara av stor betydelse. Själva ritandet går snabbare och möjlighet till kopi-
ering av detaljer och fördefinierade block skapar positiva upprepningseffekter. Det
är framförallt CAD-tekniken som skapat dessa effekter. Kreativiteten uppgavs
också ha ökat, då det är lättare att göra flera förslag till detaljlösningar och sedan
pröva sig fram. Kvaliteten och exaktheten hos ritningarna har också ökat, även om
nyttan av detta inte alltid är uppenbar.

Även förbättrad kommunikation nämndes som en betydande fördel, där Internet
och e-post varit den avgörande tekniken. Den snabba kommunikationen och möjlig-
heten att enkelt utbyta projektinformation uppgavs ha skapat tätare arbetsgrupper.
Respondenterna trodde dock inte att själva slutprodukten, huset eller anläggningen,
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blivit billigare eller bättre kvalitetsmässigt, utan det är främst projekteringen som
går snabbare. Någon ekonomisk nytta i projekteringen uppfattades inte heller i
någon större utsträckning, utan en bedömning var att kostnaden för IT motsvarar
tids- och kvalitetsvinsten.

Problem och hinder
Ett problem som angavs, var en för hög förväntansnivå eller övertro på tekniken.
De intervjuade menade att själva problemet ligger i brist på kunskap eller vilja till
inlärning hos individer i branschen, men att det yttrar sig i en för hög förväntansnivå
på vad tekniken kan utföra. Detta exemplifierades med tekniken visualisering och
yttranden som ”ni har ju redan ritat kåken – det kan väl inte vara så jättesvårt att
dra upp den i 3D och göra en kameraåkning”. Respondenten menade att uttalanden
som detta tyder på en låg förståelse för vilket arbete som ligger bakom en visuali-
sering. Samtidigt påpekades att även det omvända är vanligt. Att vissa saker som
är förhållandevis lätta att göra med IT, uppfattas som svåra och komplicerade.

De förbättrade kommunikationsmöjligheterna har enligt intervjuerna även inne-
burit problem. Dels är informationsöverflödet ett växande problem med ökad
mängd e-post, både önskad och oönskad, som tar tid att hantera och som gör att
det blir svårt att ta till sig all information. Den stora mängden e-post medför även
lagringsproblem, eftersom e-postlådorna ofta felaktigt används som fillagring.
Detta kräver i sin tur ökad kapacitet på back-up:er.

Företagen försöker lösa problemen med hjälp av intranät där allmän information
kan läggas och massutskick därmed undvikas. Filter i mejlservrar och dialog med
leverantörer och försäljare om problemet kan minska oönskad e-post. Policy för
användning av Internet och e-post, utbildning och därmed ökad kunskap hos
användarna krävs för att minska problemet. Det är dock enlig intervjuerna svårt
att nå ut med detta, eftersom det även blir ett tillskott till den befintliga informa-
tionsmängden, det vill säga ett led i själva problemet.

Vad gäller kostnader för IT gavs olika synpunkter från respondenterna. En menade
att kostnaden för IT inte är något stort hinder. En annan att kostnaden för själva
hård- och mjukvaran inte är så hög, men däremot kostnaden för utbildningen, det
vill säga tiden för att lära sig programmen. I ett konsultföretag slår den icke debiter-
bara tiden direkt mot resultatet. Den tredje respondenten menade att kostnaderna
generellt är ett problem och hinder, och att det är dyrt med IT men att det ibland
inte finns något val.
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Exempel på förändringar i verksamheten
I stort ansåg respondenterna att deras kärnverksamhet inte förändrats av IT utan att
de gör samma saker som tidigare men med nya verktyg. Ett undantag var dock det
minsta företaget där själva affärsidén bygger på IT. De arbetar som underkonsulter
till arkitekter och tillhandahåller tjänster inom CAD och visualisering men utför
även byggteknisk projektering. Respondenten menade att de oftast blir anlitade
som CAD-experter med uppdrag att rita upp arkitektens idéer med hjälp av CAD
eller utföra visualiseringar av olika slag. Det vill säga en modern form av ritare
men med ett mer avancerat verktyg. Alla uppdrag kräver dock byggtekniskt kunnande
och enligt respondenten blir deras uppdrag oftast likt det som A-ingenjörerna på
arkitektkontoren utför. Det är dock specialistkunskaperna inom det avancerade
verktyget som gör att företaget existerar idag, vilket det enligt respondenten inte
hade gjort för 15 år sedan.

Intervjuerna visade också att yrkesrollerna förskjutits. Antalet sekreterare har
minskat kraftigt då projektörerna skriver och administrerar projekten mer själva med
hjälp av datorer. Yrkeskategorin ritare har nästan helt försvunnit och på sätt och
vis ersatts av yngre arkitekter och ingenjörer med kunskap inom CAD. En respondent
menade att de gamla byggnadsingenjörerna saknas och att det byggtekniska kunnan-
det är för lågt hos yngre arkitekter. I dag krävs hög kunskap om verktyget, det vill
säga CAD, samtidigt som kravet på kunskap om byggteknik och arkitektonisk
utformning kvarstår. Det är enligt respondenten få som behärskar båda. De yngre
är duktiga på verktyget medan de äldre besitter själva yrkeskunskapen, något för-
enklat. Detta kan leda till problem vid generationsskifte om inte kunskapen kan
överföras. Detta stämmer väl överens med resonemanget hos respondenten i
stycket ovan, vars affärsidé bygger just på kombinationen av dessa kompetenser.
Denna respondent tryckte dock på kunskapsbristen inom verktyget hos många
arkitekter och menade också att det till stor del är åldersrelaterat, men snarare i
fråga om inställningen än om själva inlärningen.

Beteendet på individnivå har ändrats av bland annat mobiltelefoner, e-post och
Internet. Det vill säga sättet att kommunicera och hitta information. Att ständigt
vara tillgänglig upplevs ha ökat tempot och stressen. Att tempot har ökat i hela
processen medför samtidigt risker, då tiden för eftertanke har kortats. ”En god idé
tar ju en stund att tänka”, som en respondent uttryckte det.

Risken att IT stjäl tid från arbetet, i form av surfande på Internet, användning av
e-post privat med mera, nämndes av en respondent. Denne menade samtidigt att
denna ickeproduktiva tid fanns i samma utsträckning tidigare, men användes 
till andra saker, exempelvis rutinartade arbetsmoment som nu är effektiviserade.
”Det är egentligen bara en omfördelning av en tid som hade gått åt till annat, jag tror
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att man har en utmätt mängd koncentration som kan hålla och ibland kan man vara
väldigt effektiv en dag, två sen orkar man inte.”

5.2 Tekniska konsulter

Inom denna delbransch intervjuades fem personer från tre företag. Det första
företaget bestod av 15 medarbetare, verksamma inom projektering, utredningar
och besiktningar för mark, vägar, gator, järnvägar, och VA. Den intervjuade var
en av delägarna och ansvarig för IT-frågor. Det andra företaget, med drygt 100
anställda, arbetade inom bygg- och projektledning samt miljö- och riskhantering
inom bygg- och infrasektorn. Där intervjuades dels den IT-ansvarige vilken inte
hade någon tidigare erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen, dels en pro-
jektledare, tidigare verksam som arbetsledare och platschef hos en entreprenör. Det
sista företaget, ett konsultföretag med cirka 600 anställda sysslade med projektering,
projektledning och utredningar inom hela bygg- och infrasektorn. Där intervjuades
två personer, en projektledare med goda IT-kunskaper och en CAD-utvecklare,
verksam inom IT-staben med tidigare erfarenhet som projektör.

5.2.1 Reflektioner över IT-Barometerns resultat
Tekniker som används vid projektering
De båda projekterande företagen använde AutoCAD, och de förklarade programmets
dominans på marknaden på ett liknande sätt som arkitekterna. Dels är AutoCAD ett
bra program för teknikkonsulter, och dels är det situationen med programmet som
de-facto-standard i branschen som gör att programmet dominerar marknaden. En
respondent uttryckte att ”det har inte funnits något annat som varit bättre” samtidigt
som han menade att steget är ganska stort att byta program då de är väl förtrogna
med det de använder. Beställares krav spelar också in då de ofta kräver leverans av
relationshandlingar i dwg-format. Även respondenterna i projektledningsföretaget
menade att de ofta ställer dessa krav på upphandlade projektörer av ovanstående skäl.

Vad gäller modellbaserad projektering menade respondenterna att de till skillnad
från arkitekterna inte haft behovet av 3D och visualisering. Arkitekters behov har
styrt användningen till andra program då AutoCAD inte varit lämpligt för modelle-
ring. Av samma anledning har tekniska konsulter inte intresserat sig för de modell-
baserade programmen eftersom slutprodukten hittills bestått av 2D-ritningar, och
de inte heller upplevt några fördelar för den egna projekteringen, med att rita modell-
baserat. Visionen om den gemensamma modellen fanns hos en av de intervjuade
projektörerna, som menade att det skulle finnas stora samordningsfördelar med
ett sådant arbetssätt, men att det kräver att de tekniska konsulterna börjar lägga
in mer information i arkitekternas modeller. Att det inte görs idag, beror enligt
honom på att de enskilda konsulterna inte tjänar på det.
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Tid- och resursplanering
Tid- och resursplanering utfördes i olika grad och på olika sätt hos de intervjuade
företagen. Erfarenheterna varierade mellan att utföra enkel planering internt för
uppdragen till att utföra kvalificerade planeringstjänster för stora projekt. Genom-
gående verkade användningen styras av behovet, där planering för små projekt
och internt för uppdragen utfördes för hand, med Excel eller genom användning
av planeringsprogram som ritprogram för att producera gantscheman. Planerings-
programmens mer avancerade funktioner med kopplade planer, resurssättning och
i vissa fall kopplingar till kostnadsstyrning, användes i större projekt där nyttan i
förhållande till den ökade arbetsinsatsen upplevdes större. Kunskap uppfattades
som en begränsning för användningen, då programmens avancerade funktioner
ansågs ta för lång tid att lära sig. Detta uppgavs vara individberoende och i viss mån
åldersrelaterat.

En av respondenterna hade stor erfarenhet av planering och planeringssystem och
hade nyligen avslutat ett flerårigt uppdrag som planeringsansvarig för ett stort
infrastrukturprojekt. Dennes syn på planeringssystem var att de inte bara är verktyg
för att skapa tidplaner, utan att de består av databaser med en stor mängd uppgifter,
som aktivt används i själva planeringsprocessen. Dessa kan sedan generera bland
annat utskrivna tidplaner i form av gantscheman. Respondenten var bestämd i
uppfattningen att alla inblandande aktörer inte ska ha tillgång till all information,
utan vem som ska få vilken information bestäms av den planeringsansvarige.
Denna information förmedlas sedan i lämpligt format ofta i pdf, till exempelvis
entreprenörer. Anledningen är då att den mottagande parten inte ska kunna ändra
i planen utan den ansvarigas vetskap eller godkännande. Andra aktörer ska kanske
ha tillgång till all information i databasen, men då får de tillgång direkt till data-
basen istället för att informationen skickas fram och tillbaka mellan aktörerna.
Detta förhållningssätt kan ses som en förklaring till varför användningen av systemen
skiftar mellan de olika aktörerna och den till synes låga förmågan att återanvända
digital information mellan aktörerna.

Respondenterna menade också att den låga användningen av datorbaserad planering
hos entreprenörer var förklarlig. Till viss del beror detta på en generellt låg dator-
mognad hos platschefer och arbetsledare. Även detta uppgavs vara åldersrelaterat,
med en hög medelålder på byggarbetsplatserna. Det har även att göra med
branschkulturen och det faktum att dessa personers yrken grundar sig i ett praktiskt
hantverk där datorer och IT ofta upplevs främmande och svårt, även för arbetsledare
och platschefer. En annan betydande anledning angavs vara det sätt på vilket
entreprenörer planerar. En av respondenterna menade att entreprenörer är dåliga
på kontinuerlig planering och uppföljning. De ändrar inte gärna i planerna, för då
får yrkesarbetarna uppfattningen att planerna inte är viktiga och inte behöver följas.
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Detta får till följd att planeringen blir statisk med den pappersbaserade planen
som främsta medium, och att nyttan och förtjänsten med planeringssystem inte
upplevs.

Kostnadskalkylering och budgetering
Användningen av IT för budgetering, kalkylering och kostnadsstyrning påminner
om användningen för tid- och resursplanering. De främsta användarna finns bland
dem som utför dessa arbetsmoment i sin kärnverksamhet, bland dessa respondenter
främst projektledare. Projektörerna utför dessa moment internt för uppdraget,
medan projektledarna utför dem för projektet och tillhandahåller den tjänsten till
beställaren. Projektledarna upplever därför större nytta med programmen och
använder dem i högre utsträckning och på ett mer avancerat sätt. De respondenter
som var projektledare hade avancerade system och användningen var generellt hög,
även om det poängterades också här att det fanns en spridning mellan individers
användning, som i viss mån uppgav vara åldersrelaterad.

En av respondenterna pekade på problemet att exempelvis kalkyler ofta överlämnas
i pappersformat, vilket försvårar möjligheten att utnyttja kopplingen mellan eko-
nomi och tid i projekten. Hos respondentens företag pågick dock arbete med att
utveckla kopplingar mellan kalkyl, kostnadsstyrning och tid- och resursplanering.

Att en högre användning hör ihop med närheten till kärnverksamheten stämmer
inte lika bra hos entreprenörer. En viktig del av deras arbete är kalkylering och
kostnadsstyrning för att lyckas genomföra lönsamma entreprenader, men samtidigt
använder de IT i låg utsträckning för de arbetsmomenten. En respondent med
bakgrund i ett entreprenörföretag menade dock att den låga användningen hos
entreprenörer hade liknande förklaringar som rörande tid- och resursplanering. Den
grundar sig i en generellt låg kunskap om datorer och deras användning, som i sin
tur beror på dels att de inte anser sig ha tid att lära sig, dels att de har en ovilja att
lära sig. Denna ovilja har sin förklaring i yrkesrollen och dess kultur enligt tidigare
resonemang.

Projektgemensamma platser
Alla respondenter hade erfarenhet av att arbeta med projektgemensamma platser.
Nyttan upplevs delvis olika för projektörer och projektledare. För de intervjuade
projektörerna var tillgången till de senaste versionerna och möjligheten att själv
plotta ritningar en stor fördel. Även tillgången till en samlad historik över distri-
butionen, att kunna se vad som lämnats och hämtats, nämndes som en användbar
funktion. En respondent menade att öppenheten successivt har ökat. En tidigare
ovilja att dela med sig av underlag och projekteringsresultat under arbetet har
ändrats och man har idag större benägenhet att leverera när man har något nytt
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att bidra med. Projektledarna nämnde fördelar som att ha all dokumentation samlad
på ett ställe och att ha ett original i stället för ett antal som vid e-post-utskick.
Även det faktum att ansvaret för att få information till viss del går över till den som
hämtar informationen, upplevdes som en fördel. Detta exemplifierades med
anbudsförfarandet, där anbudslämnarna själva får gå in till projektplatsen och
hämta sin information. Den stora informationsmängden kan också filtreras
genom att en användare kan abonnera på en viss typ av information, exempelvis
protokoll, och dagligen få uppgift om vad som har förändrats och därigenom själv
selektera informationsmängden.

Fördelen med dessa system ökar med storleken på projekten, och respondenterna
menade att det i mindre projekt går lika bra att använda e-post. En av responden-
terna hade även löst kommunikationen i de mindre projekten genom att sätta upp
en enkel plats själv, eftersom nyttan finns även i de mindre projekten, men dessa
inte kan bära att tjänsten köps in externt. En av de projekterande respondenterna
ansåg att det ofta var ”overkill, som att skjuta mygg med kanon” att använda dessa
platser. Han menade att nyttan för den enskilda projektören inte var särskilt stor,
utan att det mer ställde till ”förtret” eftersom de blir tvungna att ta till sig en viss
metodik, hantera metadata och verifiera att dokumenten hamnar på rätt plats.
Behovet av att enkelt förmedla information skapar då ”subkanaler” mellan exem-
pelvis arkitekt och konstruktör direkt via e-post. Han menade att nyttan då snarare
finns hos bygg- och projektledningen i projektet. Något motsägelsefullt ansåg en
av projektledarna bland respondenterna att de projektgemensamma platserna
visserligen var bra, men att den största nyttan inte fanns hos projektledningen
utan hos projektörerna.

Hanteringen av metadata upplevdes inte besvärlig, med undantag av en respon-
dent, utan fungerade bra. Det framgick att det krävs en viss disciplin hos använ-
daren och att alla inte är lika ordentliga, men åsikten var att det stora flertalet inte
hade problem med denna hantering. Några respondenter kommenterade även här
den låga användningen hos entreprenörer, och förklaringarna liknade dem som
arkitekterna hade. En låg datorkunskap hos entreprenörer i kombination med att
det är ett större informationsflöde mellan fler aktörer i projekteringsskedet än i
produktionsskedet.

Motiv för beslut om IT-satsningar
På samma sätt som hos arkitekterna angavs effektivisering av något vara det vikti-
gaste motivet för IT-satsningar. Projektörerna angav då det tekniska arbetet som
viktigast att effektivisera och projektledarna det administrativa, vilket speglar de
olika roller dessa aktörer har i processen. Projektörerna tolkade administrativt
arbete som enbart företagsintern administration och förvånades över dess höga
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prioritering i IT-Barometern. Projektledarna däremot kunde inte komma på något
tekniskt arbete som de utför utan menade att allt de gör i princip är projektadmi-
nistration, och att detta därför är viktigast.

Respondenterna menade att också konkurrensmedel och krav från kunder var
viktiga motiv för beslut. Att ”hänga med”, ”hålla jämna steg” samt det mer offen-
siva ”ligga långt fram” var mer eller mindre uttalade mål hos respektive företag.
Det finns en klar nyansskillnad mellan de två första och det tredje citatet ovan,
men alla vitnar om en strävan att möta behov från marknaden i form av konkurrens
eller kundkrav. En av projektörerna menade, på samma sätt som arkitekterna, att
kundkraven ofta var en återspegling av situationen på CAD-marknaden och att de
måste följa den ”stora skaran” oavsett om det ger någon nytta eller inte.

Utveckling av nya produkter och affärsmodeller pågick hos de två större intervjuade
företagen i viss mån, även om de menade att det var naturligt att detta hamnar
långt ner i prioriteringen när man frågar ett stort antal företag. Det kostar pengar
och resurser och osäkerheten är stor om investeringen återbetalar sig. Det blir därför
svårt för mindre företag att ägna sig åt utvecklingsprojekt. Det minsta företaget
bland respondenterna var däremot det som hade det uttalade målet att ”ligga långt
fram”, även om de samtidigt såg problem med att ligga för långt fram och anamma
ny teknik för tidigt.

En av respondenterna menade att det finns stora möjligheter med IT och att det
med lite fantasi går att hitta nya produkter och tjänster som kan säljas på markna-
den. Han ansåg också att även om effektivisering är det största motivet, så finns
det en motsägelse mellan detta och att som konsult ta betalt per timme. Han
menade därför att de olika angivna motiven hänger ihop på det sättet att utveck-
ling av produkter och tjänster ska resultera i effektiviseringar som i sin tur ska ge
konkurrensfördelar, vilket förmodligen är det främsta motivet för en konsult. Att
utveckla är i sig inget självändamål och det får därför lägre prioritet.

Planer på att öka IT-användningen
De projekterande konsulterna reagerade på samma sätt som arkitekterna om att
CAD sjunkit i prioritet och menade att användningen redan är mycket hög och att
det är svårt att öka ytterligare från denna nivå. De ansåg trots detta att förbätt-
ringar inom CAD-verktyget, inom kunnandet om CAD samt inom användningen
av mer avancerade system är viktigare än satsningar inom dokumenthantering,
även om behovet av detta också finns hos projektörer.

Dokumenthantering prioriteras högst bland tekniska konsulter totalt, och förkla-
ringarna till detta är flera. Behovet av struktur i alla dokument som skapas i ett
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byggprojekt finns hos samtliga medverkande aktörer och önskemålet har därför
en bred bas. En av projektörerna menade att svårigheten med att lyckas implemen-
tera dokumenthanteringssystem hänger ihop med att behoven skiljer sig mellan
den enskilde individen/konsulten och företaget/projektet. Nyttan upplevs främst av
den sistnämnda, det vill säga helheten, det större perspektivet. Det är där sökbar-
heten, historiken, och spårbarheten skapar nytta. För den enskilde användaren
som är van vid enkelheten med Windows-miljön och filhanteraren, uppfattas
systemet som något som skapar ytterligare arbetsmoment med begränsad tillförd
nytta. För de intervjuade projektledarna innebar dokumenthanteringssystem en
stor nytta eftersom de i stor utsträckning arbetar med samordning av många aktö-
rers information i form av dokument. Det framkom även synpunkter om att det
idag inte finns så många system som fungerar och att prioriteringen därför fortfa-
rande är hög. En annan anledning till att behovet av dessa system är stort angavs
vara kvalitetstänkandet och kvalitetssystemens intåg. Kraven på enhetlighet, spår-
barhet, dokumentation och så vidare är enligt en respondent samma grundtanke som
statliga myndigheter hade på 60- och 70-talen. Denna hårda styrning av doku-
mentationen kräver någon form av system för att skapa en fungerande struktur.

Bärbar utrustning är viktigt hos projektledare men inte hos projektörer, av skäl
som har direkt med verksamheten att göra, där projektledare är mer rörliga. Att
kostnaden på denna typ av utrustning sjunkit har också bidragit till en ökad
användning. Ekonomisystem var ett annat område där respondenterna nyligen
satsat mycket. Att detta anses viktigt har att göra med att det dels är företagets
verktyg för att få in pengar, att fakturera och att skapa kontroll över det ekonomiska
läget för projekten och för företaget. Dels är det också en potential för effektivisering.
Inom fakturahantering och annan administration med upprepande karaktär är
det lättare att se direkta effekter i form av tidsvinst och minskade arbetsmoment.
Att produktmodeller och VR ligger sist i prioriteringen förklarades med att tek-
nikerna är för nya och okända. Användarna måste se någon nytta med verktygen
först och programtillverkarna har inte lyckats visa detta än.

5.2.2 Representationsform av objektet
Intervjuerna visade generellt att den ideala representationen av byggnaden/objektet
varierar mellan aktörerna och mellan de olika skedena i projektet. På bygget är
pappersritningen den helt klart viktigaste formen. För projektledaren nämndes
AF-delen, beskrivningen och tidplanen som viktiga dokument, för styrning av
projektet. En projektledare menade att även 3D-modellen är en bra form, speciellt
vid tidiga skeden, som ger en uppfattning om volymer och omfattningen av pro-
jektet. Denna måste sedan brytas ned i detaljeringsgrad under projektets gång.
Projektörerna menade att det i dagsläget är 2D-ritningen som efterfrågas som
slutprodukt och att denna därför är den viktigaste informationsbäraren även för
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dem i deras dagliga arbete. Vissa fördelar skulle finnas med 3D, att hitta krockar
och projekteringsmissar, att kunna få en visuell bild av projektet och även kunna
visa beställare och allmänheten på ett mer pedagogiskt sätt. Nyttan av 3D har
upplevts större inom infrastrukturprojektering där användningen av till exempel
terrängmodeller är central. En av respondenterna hade viss erfarenhet av stål- och
betongprojektering med modellbaserade program som Steel-CAD och Concreete-
CAD, men menade att den ytterligare information som läggs in i dessa ändå inte
används vidare i processen och att nyttan därför är begränsad.

Intervjuerna ledde vidare till ett resonemang om produktmodeller, vilket endast
ett fåtal av respondenterna kände till. Efter att begreppet förklarats ansåg respon-
denterna att det skulle finnas ett värde i att koppla ihop de olika informations-
bärarna, för såväl projektörer, projektledare som för entreprenörer. Nyttan skulle
ligga i att få all information samlad, att bygga huset virtuellt först och därigenom
undvika krockar mellan teknikområden samt att få till exempel kostnad och tid
kopplade till objektet. En respondent jämförde detta arbetssätt med det sätt han
själv arbetar med tidplaner, all information samlad i en databas och möjlighet till
utsnitt ur denna i olika former för olika aktörer. Samma respondent tryckte dock
på vikten av att själv få välja verktyg. Modellen får inte kräva ett annat verktyg,
som sannolikt är sämre, utan varje informationslämnare måste kunna jobba med
sina verktyg och sedan överlämna informationen till den gemensamma modellen.
De problem som nämndes med visionen om produktmodeller var bland annat
kunskapen. Åter angavs entreprenörernas låga datormognad vara ett hinder för
gemensamma modeller som arbetssätt, men kravet på kunskap ökar också hos
projektörerna. Alla respondenter ansåg att det skulle ta tid att nå detta arbetssätt.
Den främsta anledningen var att någon måste betala för det. I dagsläget har de
enskilda projektörerna inte något incitament att arbeta med produktmodeller,
utan kravet måste komma från beställaren, eftersom den största nyttan ligger i
samordningen och inte hos de enskilda aktörerna. En av respondenterna hade god
kunskap om produktmodeller och trodde på visionen, men menade samtidigt att
så länge kravet på slutprodukten är en 2D-pappersritning så strävar projektörerna
efter att leverera detta så billigt som möjligt. De försök som görs att förse CAD-
ritningar med mer information misslyckas eftersom ingen utnyttjar denna mer-
information.

5.2.3 Beslutsgrunder för investeringar
Vilka beslutsgrunder finns?
Resultatet av intervjuerna skiljde sig något åt i fråga om på vilka grunder företagen
fattar beslut om investeringar. Hos de minsta företaget fanns, som tidigare angetts,
en strävan att ligga långt fram i teknisk utveckling. Investeringen måste naturligtvis
ge någon nytta, men om denna nytta kan identifieras och konkurrenter förväntas
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följa efter, gör företaget investeringen relativt fort. Kostnaden har då en betydelse
men är enligt respondenten inte avgörande. Ekonomin i företaget uppges vara god
och de anser sig ha råd att investera i IT och därmed få försprång mot konkurrenter.
Ett annat av företagen menade att investeringen alltid måste löna sig, på kort eller
lång sikt. Det ska underlätta ett arbetsmoment eller effektivisera något. Kostnaden
är av hög betydelse och detta menar den intervjuade beror delvis på att företaget
ägs av de anställda och att det ligger i allas intresses att hålla nere kostnaderna.

Hos det tredje företaget pekade respondenten på situationen med programvarutill-
verkarnas mer eller mindre tvingande licensavtal, som ett starkt skäl till investe-
ringar. Resonemanget är detsamma som hos arkitekterna och bygger på problemet
med en stor aktör som kan styra marknaden. Respondenten menade att om bran-
schen kom överens om att bromsa uppgraderingshastigheten skulle detta främja
alla. Men i nuläget följer alla med för att de inte har något val. I grunden finns viljan
att effektivisera arbetet, men nu går utvecklingen snabbare än vad användarna är
beredda att ta emot. En annan aspekt som framkom som betydelsefull vid investe-
ringar är anpassningen till den befintliga miljön. Ny mjukvara kan leda till nytt
operativsystem som kan kräva högre prestanda i hårdvaran och så vidare. Även
detta skäl framkom hos arkitekterna. En enhetlig plattform skapar samordnings-
fördelar för användarna och förutsättningar för driftspersonalen att ge god support
samt att minimera driftsstörningar.

Vem fattar besluten?
Beslut för IT-investeringar verkar fattas olika beroende på företagets storlek och
organisation. I det minsta företaget lägger den IT-ansvarige fram förslag till styrelsen
som fattar beslut. Den IT-ansvariges åsikt har stor inverkan på beslutet. I de två
andra företagen finns olika nivåer för beslutsfattande. Hos det mellanstora företaget
fattar IT-chefen mindre beslut själv, medan större frågor tas i ledningsgruppen
efter förslag från IT-chefen. Det största av de intervjuade konsultföretagen har en
IT-stab som fattar beslut som rör infrastrukturen, medan beslut om verksamhets-
nära investeringar fattas direkt av den eller de berörda organisatoriska enheterna,
där IT-staben dock fungerar rådgivande och samordnande.

Utvärderas de utförda investeringarna?
De tekniska konsulterna uppger liksom arkitekterna att de inte gör några upp-
följande utvärderingar av gjorda investeringar. Flera menade att de gör denna
bedömning innan investeringen och att de då funderar igenom nyttan i förhållande
till kostnaden, och sedan fattar beslut mer utifrån en känsla om det kommer att
fungera eller inte. Ett av de intervjuade företagen gav som exempel att de inför en
uppgradering av sitt WAN (Wide Area Network) gjort en mätning av vad nätkapa-
citeten används till idag. Visar det sig att den största trafiken utgörs av exempelvis
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webbradio eller nedladdning av musikfiler, kanske inte nyttan med uppgraderingen
är så stor, utan mätningen tyder snarare på att åtgärder istället måste sättas in för
att minska missbruket.

Anledningen till att utvärderingar är så sällsynta verkar vara avsaknad av metoder
för att mäta framförallt nyttan. En respondent menade att de då måste göra
användarstudier för att förstå om investeringen tillfört något. Samtidigt menade
han att specialistprogrammen blir mer och mer komplexa, vilket kräver mer av
dem som ska utvärdera dem. Det är då svårt för företaget att ha den kompetensen
för alla avancerade program. En annan respondent visste inte om det fanns metoder
för utvärderingar, men menade att han inte heller hade tid att genomföra dem. Så
länge ledningsgruppen inte efterfrågade dem så ville han inte väcka tanken hos
dem. Samma respondent menade att utvärderingen oftast kunde göras utifrån
användarnas reaktioner. ”Hör ingen av sig är allt jättebra. Mycket samtal innebär
att det inte är så bra”.

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
Hos det minsta företaget upplevde de sig nöjda med IT-stödet och menade att det
alltid finns små förbättringar att göra och program som de skulle kunna behöva,
men att det för tillfället inte är något som planeras. IT-chefen hos ett av företagen
nämnde lagringsutrymmet som en flaskhals i systemet, där behovet växer med 80%
per år. I övrigt hade de inga planer förutom det utvecklingsprojekt inom projekt-
gemensamma platser som pågick. En tidigare sammanslagning av bolag inom
organisationen hade inneburit investeringar för att samordna system och plattform,
vilket tagit resurser. Med anledning av detta ville de hålla nere investeringarna ett tag.
Liknande organisationsförändringar pågick hos det tredje företaget, vilket föran-
ledde att kommunikation, lagring och gemensam tillgång till lagringsutrymme
skulle prioriteras. Dokumenthanteringssystem nämndes av flera respondenter som
ett område där behov finns. Bland annat för att jobba tillsammans i enhetliga
strukturer. En av respondenterna hade identifierat behovet av dokumenthante-
ringssystem hos användarna, i och med att de efterfrågat funktioner för att jämföra
versioner av dokument. Han valde dock att lösa problemet med versionshante-
ringen istället, eftersom det skulle bli för dyrt med ett dokumenthanteringssystem,
även om han ansåg att det var det sistnämnda verksamheten behövde.

Utvecklingsprojekt inom produktmodellering pågick hos en av respondenterna.
Inom CAD-området satsades på utbildning snarare än på teknik, i likhet med
arkitekterna. De arbetade även med sammankoppling mellan system rörande eko-
nomi och tid- och resursplanering, trots att det framkom en skeptisk inställning till
automation mellan olika system. Risken med detta uppgavs vara att kontrollen
försvinner och förmågan att analysera resultatens rimlighet minskar. Exempelvis
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har en erfaren kalkylator en förmåga att se till helheten och anpassa kalkylen efter
rådande förhållanden som inget system kan klara. Respondenten menade att det
inte går att bygga in yrkeserfarenhet i automatiserade system.

5.2.4 Förändringar i verksamheten
Främsta nyttan
Nyttan upplevdes något olika mellan projektörer respektive projektledare. Projek-
törernas åsikter liknade av förklarliga skäl arkitekternas. Handlingarna produceras
snabbare och kvaliteten och noggrannheten på dem är högre. Tempot har ökat
generellt och projektörerna hinner därmed med fler projekt. CAD är det verktyg
som till största del bidragit till detta.

Även projektledarna menar att tidsbesparing är den främsta effekten. Detta har
uppnåtts genom bättre kommunikationer samt genom enkelheten att skapa infor-
mation och göra den tillgänglig för flera. De främsta verktygen uppges vara e-post,
Internet och ”Office-paketet”. Flera respondenter pekade dock på problemet med
att effektivisera och göra saker snabbare samtidigt som ersättningen betalas per
timme, se vidare Motiv för beslut om IT-satsningar under rubrik 5.2.1. De intervju-
ade menade att den tidsmässiga vinsten med IT förmodligen är så stor att det
totalt sett blir billigare, men att det är mycket svårt att påvisa.

Problem och hinder
Några av respondenterna tog upp det ökade tempot även som ett problem. Tempot
i hela samhället har ökat och kravet att alltid vara anträffbar har bidragit till en
ökad stress, med ökande sjukskrivningar som följd. En av de intervjuade såg en
möjlig koppling mellan det ökade tempot och sjuka hus. Till exempel går inte tork-
tiderna på bygget att påskynda, men det uppdrivna tempot i processen och kravet
på kortare byggtider kan leda till att detta åsidosätts. Respondenten menade dock
att det är deras skyldighet som konsulter att informera beställare och hindra att
sådant sker, samtidigt som det är svårt när det alltför ofta är kortsiktiga ekonomiska
intressen som styr.

Flera respondenter nämnde sårbarheten som ett problem. När inte verktyget funge-
rar, går det inte att arbeta eller kommunicera. De menade att detta inte skett ofta,
men att konsekvensen av längre driftsstopp skulle vara förödande för verksamheten.

Kunskap och kompetens samt kostnader var två områden som nämndes som pro-
blem av de tekniska konsulterna liksom av arkitekterna. Argumenten liknande
arkitekternas och handlade om förmågan att lära sig verktygen, vilken i viss mån
uppfattas som åldersrelaterad, samt vad gäller kostnader, att IT kostar mycket
pengar men att det lönar sig i form av effektivare och snabbare utfört arbete.
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Åsikterna skiftade dock om hur stora dessa problem var. Någon tyckte inte att
kunskapen var något större problem, utan att det handlade mer om att ha en posi-
tiv inställning till inlärning. En respondent tyckte att IT var dyrt även i förhållande
till vad det ger, men att de ändå är tvungna att hänga med av konkurrensskäl. En
annan tyckte att kostnaderna inte var någon stor belastning, trots att detta företag
satsade förhållandevis mycket pengar på IT. Dessa skillnader i åsikter verkade inte
ha någon koppling till projektering kontra projektledning eller små kontra större
företag, utan de var spridda mellan respondenterna.

Informationsöverflöd togs upp även av de tekniska konsulterna, men de flesta tyckte
att de lyckats hantera detta problem. En av de intervjuade nämnde motstånd till att
förändra arbetssätt som ett problem, och menade att inarbetade arbetssätt och
rutiner alltid är svåra att ändra, och att det då krävs att en påtaglig nytta kan påvisas,
för att personalen ska ta till sig nya system.

Exempel på förändringar i verksamheten
Flera av de förändringar som arkitekterna nämnde kom även fram vid intervjuerna
med de tekniska konsulerna: förändrade roller, nya sätt att kommunicera samt högre
fokus på verktyget vid framförallt projektering. De förändrade rollerna upplevdes
till huvudsak positivt. Att projektörer och projektledare ritar och skriver själva,
upplevdes ge bättre resultat i slutprodukten och i många fall även spara tid. Den upp-
delning i arbetsuppgifter som tidigare fanns, har bytts ut mot ett mer självständigt
arbete för konsulten som därmed får ett bättre helhetsgrepp över sin del av projektet.
Det poängterades dock att större skrivarbete fortfarande utförs av sekreterare,
eftersom dessa gör det mycket snabbare.

Att kommunikationen revolutionerats med mobiltelefon, e-post och Internet, var
respondenterna överens om, även om några ansåg att en negativ effekt av detta är
att möten mellan människor minskat. En av de projekterande respondenterna
förde ett liknande resonemang som arkitekterna om det nya verktyget som den
stora skillnaden på gott och ont. Nackdelen är att det krävs kunskap om både det
avancerade verktyget och inom professionen, och att svårigheten att kombinera
dessa innebär att företagen riskerar att tappa teknisk kompetens. Fördelen med
verktyget är dock enligt respondenten att det går avsevärt snabbare att producera
handlingar.

En annan förändring som nämndes var en större samordning inom företaget, där
IT fungerar som stöd för att skapa gemensamma rutiner och processer, och system
för lagring av projektinformation.
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5.3 Entreprenörer

Fyra personer från tre företag med entreprenadverksamhet intervjuades. Det minsta
företaget bestod av sex tjänstemän och drygt 30 yrkesarbetare, med verksamhet till
största delen inom ROT-projekt. Den intervjuade hade bland annat ansvar för IT-
frågor. Det andra företaget sysselsatte cirka 2500 personer, varav hälften bestod av
yrkesarbetare. Företagets kärnverksamhet beskrevs som projektutveckling där en del
var ren entreprenadverksamhet. Två personer intervjuades, dels företagets IT-chef
utan tidigare erfarenhet av branschen, dels en platschef/projekteringsledare, med IT-
ansvar för sin avdelning. Det sista företaget bestod av cirka 1600 medarbetare
varav hälften yrkesarbetare. Dess verksamhet bestod av att utföra installationsentre-
prenader inom el, hiss, ventilation, rör, tele/data och säkerhet. Den intervjuade var
IT-chef för företaget med tidigare ansvar för även kvalitets- och miljöfrågor.

5.3.1 Reflektioner över IT-Barometerns resultat
Tid- och resursplanering
Tid- och resursplanering med datorstöd utförs förhållandevis lite hos entreprenörer.
Detta förklarades av tekniska konsulter, med en generellt låg datormognad hos
entreprenörer som i viss mån har med åldersstrukturen att göra, samt med den
praktiska yrkeskulturen och det sätt på vilket entreprenörer planerar. Entrepre-
nörerna själva anger likartade skäl. De menar att kunskapen om, och viljan att
använda datorer är låg och att detta har kopplingar till åldersstrukturer, men att
en viktig anledning även är yrkesrollen. En av de intervjuade uttryckte detta:
”Många gånger kommer vi från hantverkarledet. Man blev inte hantverkare för att
man tycker det är roligt att sitta och knappa på en dator. Man blev hantverkare för
att man tycker det är roligt att slå i en spik.”

De intervjuade entreprenörerna såg nyttan med programmen och menade att de
kan användas i större utsträckning och mer avancerat än vad som görs idag men
att de befintliga programmen är för avancerade och svåranvända, vilket leder till
att användningen oftast begränsas till att rita staplar. Entreprenörerna menar att
de heller inte hinner lära sig programmen och att tröskeln är för stor. Även de som
använder programmen periodvis har svårt att komma igång om de inte använt
programmet på ett tag.

En av respondenterna pekade på att nya system ofta kräver nya arbetssätt och att
detta är det stora problemet. På detta företag hade de arbetat mycket med att
koppla samman information från kalkylskedet till tid- och resursplaneringen i ett
”produktionsstyrsystem”. Detta krävde dock en noggrannare uppdelning av kal-
kylen, vilket inte upplevdes som någon nytta i kalkylen utan skulle utnyttjas i
nästa fas. Motståndet mot detta var stort och respondenten uttryckte detta enligt
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följande: ”Och i min värld var jag så naiv, så jag förstod inte varför tar man inte till
sig ett verktyg när man får det... tills jag den dagen förstod att, det här momentet hade
man inte gjort, man gjorde en kalkyl sen körde man. Detta blev ett stödjande verktyg
till en process som inte fanns, ett extra arbetsmoment” Samtidigt insåg han att de
finns en fara i att låta tekniken styra sättet att arbeta. ”Låter illa att ändra ett
arbetssätt till att passa ett datasystem, men det handlade om att förbättra ett arbets-
flöde och att skapa ett verktyg för detta arbetsflöde.” Företaget har därför fortsatt
genom att arbeta med attityder och förmedla varför tid- och resursplanering är 
viktigt istället för att fokusera på användningen av verktyget.

Kostnadskalkylering och budgetering
Arbetsmomenten kostnadskalkylering och budgetering är mer datoriserade hos
entreprenörer än tid- och resursplanering. De intervjuade entreprenörerna menade
att det mesta av detta arbete görs med någon form av datorstöd. Nyttan upplevs
tydligare än den gör i planeringsprocessen, vilken mer bygger på känsla och erfaren-
het. Inom detta område fanns också önskemål om kopplingar till andra processer
och förmåga att återanvända information. Respondenterna arbetade med kopp-
lingar till tidplaner, och hade även önskemål att få ut mer information från projek-
törernas underlag i form av mängder och produktinformation från CAD-ritningar.
”Har man en gång ritat en ventil så ska den vara med vid kalkyleringen, vid tid- 
och resursplaneringen, vid drift- och underhållsdokumentationen, vi glappar här.”
Respondenten menade att ett problem är att konsulterna inte vill släppa dessa
uppgifter, och uttryckte det som följer: ”De vill skicka ut pappersritningar och den
som räknar fel får jobbet. Så har kulturen varit”.

Förhållandet mellan användning av avancerade system med inbyggda prisdatabaser
kontra enklare kalkylark liknar i grunden den som tekniska konsulter beskriver.
I större projekt används de mer komplexa programmen medan enklare, mindre
kalkyler oftare görs i Excel eller motsvarande program. En respondent pekade
dock på att utvecklingen i viss mån går åt andra hållet, där fler kalkyler utförs i
Excel igen. ”Det där får de hålla på med, killarna som kalkylerar. Det är en känsla
tydligen hur man kalkylerar... man bygger upp sin väggkonstruktion (i de avancerade
systemen, förf. anm.) och så rasslar det ut pengar samtidigt.” Det upplevs alltså som
en risk att yrkeskunskapen och erfarenheten hos kalkylatorerna går förlorad om
de mer avancerade systemen används i för stor utsträckning. Samma respondent
menade också att programmen ofta innehåller för mycket funktioner. Dagboks-
föring, underrättelser, tidrapportering blandas med kalkylfunktionen. Detta i sig
skapar ett motstånd då det uppfattas som att alla dessa moment måste göras, och
då blir det för besvärligt.
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Materialstyrning och inköp
IT-baserad materialstyrning och inköp är enligt IT-Barometern inte vanligt bland
entreprenörer. Respondenterna menade att nyttan är begränsad samtidigt som
kompetensen och datamognaden åter angavs som skäl till den låga användningen.
”Förstemännen är hantverkare, många av dem har inte tillgång till datorer, utan då
lyfter man luren och så ringer man istället.” Citat kommer från den minsta av de
intervjuade entreprenörerna, och i större företag med centrala inköpsavdelningar
är problemet inte detta. Däremot anses direktkontakten med materialleverantören
i många fall vara viktig, där denna kan bidra med kunskap om produkterna, hjälpa
inköparen att få rätt produkt och ge information om produkterna finns i lager.

En av respondenterna hade dock positiva erfarenheter av E-handel via ett eget
inköpssystem där de samarbetar med huvudleverantörer. Det upplevs lätthanterligt
och den stora fördelen uppges vara kontrollen över rådande avtal. Prishöjningar i
strid mot avtalen upptäcks genast. Denna ekonomiska nytta är enligt respondenten
stor eftersom de hanterar mycket stora volymer och skillnader på 1% kan innebära
mycket pengar. En annan respondent hade erfarenhet av försök med digitala
beställningar, men menade att det på grund av dåliga kopplingar mellan olika
system snarare innebar dubbelarbete än förenklingar.

Projektgemensamma platser
Entreprenörerna var överens om att projektgemensamma platser via Internet
används i alla större projekt, vilket redan klargjorts av arkitekter och tekniska
konsulter. I mindre projekt upplevs inte nyttan utan där används e-post och fax.
En tydlig bild som ges av de intervjuade är också att nyttan minskar längre ner i
entreprenörsleden och närmare byggarbetsplatsen. Kommunikation till under-
entreprenörer fungerar inte denna väg, av praktiska och kulturella skäl som redan
angetts. Men även de större entreprenörerna menar att nyttan av att sprida infor-
mation denna väg till byggarbetsplatsen är begränsad. En bestämd uppfattning
var att ritningar och beskrivningar ska vara pappersbaserade på byggarbetsplatsen.
Att plotta ut dessa direkt på arbetsplatsen förekommer men är inte alltid önskvärt.
Tre olika skäl till detta angavs av respondenterna. För det första krävs ett stort
projekt som kan bära kostnaden av en plotter. Till detta hör att datorer och annan
elektronisk utrustning slits hårt i den smutsiga miljön och även utsätts för stor
stöldrisk. Det andra skälet var att byggarna, praktikerna på byggarbetsplatsen ska
ägna sig åt det som är deras huvudsakliga verksamhet. ”De står ju och bygger, det
gjuts, det spikas, helt plötsligt ska de bli en datahacker och så ska de rita några avan-
cerade tidplaner. Alltså, en byggare behöver enkla hjälpmedel och egentligen, en projekt-
gemensam databas är inte ett enkelt system.” Det tredje skälet var att det anses
skapa ytterligare en felkälla. Entreprenörerna blir tvungna att leta upp handlingarna
och det kan vara tveksamt om det är rätt version och om rätt metadata är inlagt.
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Det ansvaret ska enligt de intervjuade inte ligga hos entreprenören, utan projek-
törerna ska se till att rätt version i pappersform kommer till arbetsplatsen.

Att det finns en nytta med systemen är dock respondenterna överens om, men
anser att den ligger i tidigare skeden såsom i projekteringen samt mellan aktörer
som inte befinner sig på byggarbetsplatsen. Nyttan ligger som tidigare angetts i att
kunna dela dokument, ha ett original, att aktörer söker sig till dokumenten istället
för att dokumenten söker sig till många människor.

Motiv för beslut om IT-satsningar
Att det främsta motivet i branschen är att effektivisera det administrativa arbetet
uppfattas inte som konstigt av respondenterna trots att de befinner sig i en teknisk
bransch. En investering i IT ska ge nytta i form av en besparing, minska ett arbetsmo-
ment eller ge en tidsvinst. För det tekniska arbetet, montaget och byggandet på arbets-
platsen, ansågs det inte finnas några IT-hjälpmedel med undantag för utsättning
där ny teknik medfört stora förändringar. Det finns ännu inga robotar som kan spika
gips och blanda betong utan detta måste ske manuellt. Mycket i projekten handlar
dock om administration även för entreprenörerna. En av de intervjuade hänvisade
till en undersökning som kartlagt 104 olika arbetsmoment som en platschef utför,
där det mesta är av administrativ karaktär. Det är således inom administration nyttan
med IT upplevs, och det är där rutiner kan effektiviseras och kostnader minskas.

En respondent menade dock att även om syftet är att effektivisera så har de upp-
täckt de senaste åren att de ekonomiska vinsterna inte uppstår. ”Du tog bort en
sekreterare, men satte dit en IT-tekniker istället, effekten blev plus minus noll.”
Denne menar istället att det är tidsaspekten som är det erhållna resultatet, att de
gör arbetsmomenten fortare även om det kostar lika mycket. Eftersom alla följt
med i IT-utvecklingen blir det ingen konkurrensfördel utan det leder till att hela
processen går fortare. Då krävs att företagen kan följa med i tempot för att behålla
sina positioner på marknaden. Att tempot ökar nämner fler respondenter och
anser samtidigt att detta minskar tiden för eftertanke.

Ingen av de intervjuade ansåg att det fanns skäl att ligga långt fram i den tekniska
utvecklingen. Även den största av entreprenörerna ansåg sig vara för liten för att
ligga långt fram och testa ny teknik. Kostnaderna och osäkerheterna om lönsam-
heten var för stora. Däremot fanns en vilja att snabbt anamma ny teknik som visar
sig skapa nytta. Det fanns uttalade strategier att positionera sig bakom de främsta
och följa med där det lönar sig. Det fanns även synpunkter på att teknisk utveck-
ling inte alltid skapar nytta och att programvarutillverkarna, exemplifierade av
Microsoft, ger ut uppgraderingar som användarna inte frågat efter och där endast
en bråkdel av funktionerna används.
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Planer på att öka IT-användningen
Dokumenthantering och kostnadsstyrning uppfattades som viktiga områden av alla
respondenterna. Vissa hade redan arbetat med frågorna och ansåg sig ha bra system
medan andra fortfarande prioriterar dessa. Dokumenthantering handlar, för entre-
prenörerna som för de andra grupperna av respondenter, om kopplingar till verk-
samhetssystem och ISO-certifieringar. Det ökade kravet på dokumentation av egen-
kontroller samt behovet av mallar och checklistor leder till ett behov av system för
att samordnad och tillgängliggöra detta. Kostnadskalkylering och kostnadsstyrning
är viktiga verktyg för entreprenörerna eftersom de ger stöd till själva affären. Det
vill säga att kalkylera fram ett anbud som är så fördelaktigt att de får genomföra
entreprenaden samtidigt som den ger vinst, samt att ha kontroll och kunna styra
kostnaderna i entreprenaden så att kalkylen håller.

Bärbar utrustning och mobila system får lägre prioritet hos entreprenörer än i
branschen totalt, vilket kan tyckas märkligt då denna delbransch är den mest
mobila med nya tillfälliga arbetsplatser för varje projekt, även om längden på pro-
jekten kan variera mycket. Detta bekräftas av flera av respondenterna som gjort
försök med bärbara datorer. Svårigheter att få dem att användas anges som ett
skäl till att försöken inte varit lyckade. Det uppges vara en mognadsfråga och
respondenten menade att nya generationer kommer att kräva datorer för att utföra
vissa arbetsmoment. I dagsläget blir de tilldelade ett verktyg som de inte frågat
efter. Kravet måste tvärtom komma från användaren. Ett annat skäl som uppgavs
var att det helt enkelt var opraktiskt. Bärbara datorer är stöldbegärliga och obe-
kväma att skriva på. Användaren vill ofta ha en separat skärm och tangentbord
och då kan de lika gärna ha en stationär dator. Det mobila behovet är begränsat
till de som jobbar i många små projekt. Hos en respondent arbetades dock aktivt
med att få yrkesarbetare att använda handdatorer i arbete med inköp, avrop och
inrapportering av tid. Detta menade respondenten, var ett strategiskt beslut för att
förändra kulturen och öka kompetensen hos yrkesarbetarna.

Att produktmodeller och VR får låg prioritet ansågs bero på att få vet vad det
innebär och att det är avancerad teknik vars tillämpning ligger flera år framåt i tiden.
Ingen av respondenterna bland entreprenörerna kände till begreppet produkt-
modeller.

5.3.2 Representationsform av objektet
På byggarbetsplatsen är det den pappersbaserade ritningen eller beskrivningen
som är den optimala formen enligt respondenterna. Ritningarna ska vara i full
skala och inplastade. De ska kunna läggas upp på ett bord som underlag till
diskussioner, och yrkesarbetarna ska kunna ta med dem ut på bygget. Det angavs
också vara viktigt att varje yrkesgrupps information kan plockas ut separat, exem-
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pelvis ska en plåtslagare inte ha hela byggnadsbeskrivningen. En av respondenterna
angav det som ett problem att handlingarna ofta inte är uppställda för att användas
av entreprenören. Rumsbeskrivningar är vanligtvis inte kompletta för varje rum, utan
innehåller hänvisningar till andra rum. Dörr- och fönsteruppställningar redovisas
olika av olika arkitekter trots att standarder finns. Materialeffektivitet prioriteras
istället för produktionseffektivitet vilket resulterar i till exempel en stor mängd
väggtyper, vilket är totalekonomiskt sämre, eftersom den ökade arbetstiden blir
dyrare än det material som sparas.

I kalkyl- och produktionsskedet efterfrågades andra former än de pappersbaserade.
3D-modeller uppgavs kunna ge snabb överblick över projektet, skapa möjlighet att
hitta krockar samt skapa förståelse för det som ska byggas och andra inblandade
aktörers verksamhet. I stora komplexa projekt tar det ofta lång tid och kräver stu-
derande av en stor mängd ritningar att sätta sig in projektets omfattning. En 3D-
modell uppges då vara ett effektivt stöd. Även att kunna arbeta vidare på arkitek-
ters och övriga konsulters CAD-underlag var ett önskemål i dessa skeden. En av
respondenterna menade att de tidigt vill kunna lägga in information om exempelvis
installationer som sedan blir underlag till förvaltningen. De vill också kunna få ut
information om sakvaror och mängder för effektivare kalkylering, enligt resone-
manget i stycket Kostnadskalkylering och budgetering under rubriken 5.3.1.

Efter en beskrivning av tanken bakom produktmodeller ansåg respondenterna att
detta skulle kunna ge fördelar. Möjligheten att plocka ut rätt information till
respektive yrkesgrupp, möjligheten att låta samma information leva vidare genom
de olika skedena och tillgängligheten till 3D-visualiseringar för ökad förståelse i
såväl planerings- som produktionsskedena, uppfattades som stora förbättringar.
Produktmodellen ansågs vara en mycket intressant vision, men respondenterna
menade att användningen ligger ett antal år fram i tiden. Modellernas komplexitet
och den låga datormognaden bland entreprenörer angavs som skäl.

5.3.3 Beslutsgrunder för investeringar
Vilka beslutsgrunder finns?
Entreprenörerna svarar först, på liknande sätt som de andra respondentgrupperna,
att den främsta grunden är nyttan, vilken kan definieras på olika sätt: att göra en
förenkling, att slippa ett arbetsmoment, att minska tiden för ett arbetsmoment, att
tjäna pengar eller att skapa stabilitet i IT-systemet. Det minsta företaget bland
respondenterna menar att de alltid utgår från nyttan. Hittar de något de kan ha
nytta av, sonderar de marknaden med hjälp av externa konsulter, jämför funktio-
ner och funderar över om priset är det rätta. Priset är underordnat nyttan, och
skapar verktyget en besparing på något sätt så införskaffas det direkt.
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Bland de två större företagen fanns åsikten att mycket av behoven identifieras upp-
ifrån, från företagsledningen eller från IT-avdelningen. En av dessa respondenter
beskrev detta som ett resultat av att företaget tidigare varit starkt decentraliserat,
men att IT bidragit till en viss centralisering och att detta kan medföra svårigheter
med förståelse från användarna. Han exemplifierade med ett nytt ekonomisystem
som införts och där ekonomerna hellre ville fortsätta arbeta som förut, vilket skilde
sig åt mellan olika delar av företaget. Behovet handlade dock om att koppla ihop
ekonomi med produktionsstyrning och att samordna funktionen i hela bolaget,
vilket kräver ett gemensamt system. Respondenten menade vidare att problemet
med låg förståelse är dubbelriktat, där personer på beslutsnivå inte känner till pro-
blemen på användarnivå utan ofta tror att allt fungerar bra.

En person på användarnivå i ett av de stora företagen ansåg att många av de system
som tillhandahålls är för krångliga och att besluten på högre nivå resulterar i ”over-
kill”. Han gav exemplet att de önskat en viewer för att kunna läsa CAD-ritningar
och att de istället fått AutoCAD LT. ”Det ska vara lättanvänt, men det har tydligen
folk svårt att fatta.” Att det görs investeringar som inte skapar nytta framkom även
hos entreprenörerna. Uppgraderingar som inte skapar mervärde, och system som
levereras ofärdiga och därmed kräver flera uppgraderingar efter implementeringen,
med störd verksamhet som följd, gavs som exempel.

Vem fattar besluten?
I det minsta företaget fattades besluten av VD efter diskussion i den grupp av tjänste-
män som fanns inom företaget. Alla var med och påverkade och det fanns en policy
att den som kom fram med en idé eller förslag också fick i uppdrag att jobba vidare
med förslaget, och vid behov ta hjälp av externa konsulter.

I de större företagen var besluten mer uppdelade på olika nivåer såsom avdelning,
bolag, region, koncern. Det ena bolaget hade en större uppdelning, vilket här-
stammade från den tidigare decentraliserade organisationen, där varje juridiskt
bolag hade beslutanderätt över samtliga IT-investeringar. Detta hade nu ändrats
till fler koncerngemensamma beslut och hårdare styrning, vilket enligt respondenten
krävs för att skapa ett effektivt IT-stöd, men som samtidigt kan uppfattas byrå-
kratiskt och leda till förtroendeproblem på grund av fler centralt pålagda kostnader.
I det andra bolaget fanns färre nivåer och många beslut fattades på affärsenhets-
nivå. IT-organisationen var uppbyggd med IT-råd, där verksamheten lägger fram
idéer och förslag på olika projekt, och där IT-staben fungerar som resurs och sam-
ordnare, och planerar in projekten i tid samt upprättar budget för investering och
drift.
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Utvärderas de utförda investeringarna?
Utvärderingar av investeringar görs sällan hos de intervjuade entreprenörerna. Ett
exempel som gavs var dock vid införande av digital fakturahantering. Dels blev
hanteringen snabbare, vilket skapade tidsvinster, men huvudskälet var att eliminera
höga räntekostnader orsakade av att fakturor kom bort. På detta sätt fick de kontroll
på alla fakturor och räntekostnaderna sjönk, även om de inte sjönk i samma takt
som man hade trott. I övrigt menade respondenterna att utvärderingar utförs innan
investeringen görs, där man bedömer förväntad nytta mot kostnad. Svårigheten
att mäta nyttan uppgavs som det största hindret för att utvärdera investeringarna
i efterhand, men även andra faktorer spelade in. Personen från det minsta företaget
ansåg att det räcker att göra bedömningen innan, och att det märks vid använd-
ningen om det inte fungerar, och då får man lägga det åt sidan. En respondent
menade att de ofta blundar för utfallet, till exempel ett servicesystem de infört där
kalkylen spräcktes med en faktor tio. Skulle detta analyseras och redovisas öppet
så skulle det inte styrka nästa investering. En annan menade att det också blir pre-
stige hos dem som drivit igenom investeringen och att de inte gärna vill erkänna
att satsningen misslyckats, då det i förlängningen betyder att de hade fel.

Flera ansåg dock att de skulle behöva utföra fler utvärderingar. En av de intervjuade
pekade på att projekten till och med lämnas tidigare än vid utvärderingen, ofta
efter halva implementeringsfasen. När tekniken fungerar och ”lamporna blinkar”
släpps projekten. Det borde följas upp hur systemet tillfört verksamheten något,
menade respondenten.

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
Ingen av respondenterna hade några stora planer på nya investeringar, utan de
befann sig mer i en förvaltningsfas av de system som de redan har. Det minsta
företaget hade ingen strategi för detta utan tog beslut allt eftersom önskemål och
behov dök upp. Förändringar som diskuterades bland de större företagen var ökad
mobilitet, webbaserade applikationer samt dokumenthantering. Användarna
efterfrågade enklare program och förbättrade kopplingar mellan befintliga system
och program.

5.3.4 Förändringar i verksamheten
Främsta nyttan
Intervjuerna ger en spridd bild över vad som uppfattas som den främsta nyttan
med IT för entreprenörer. Struktur i det administrativa arbetet och tillgången till
information, tillsammans med snabbhet i kommunikation angavs från det minsta
företaget. Personen på ett av de större företagen tryckte hårt på den tidsmässiga
aspekten och förmågan att förkorta ledtiderna. Han menade också att IT har en
stark organisatorisk inverkan. ”Nyttan är... att det är det enda som håller ihop vårt
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decentraliserade bolag, att vi sitter i ett nätverk.” Intranät, kommunikation via e-post,
gemensamma mallar och företagsinformation skapar igenkännande och känsla av
att vara ett företag trots en i övrigt decentraliserad struktur.

På det andra stora företaget nämndes förbättrad ekonomistyrning, förbättrade
kommunikationer och snabbare utfört arbete, som områden där de upplever stor
nytta. I själva byggprocessen skapas nytta genom mer korrekta ritningar, vilket ger
både exaktare utsättning och säkrare inköp. Produktionen på byggarbetsplatsen
utförs däremot som tidigare nämnts på samma sätt som förr. ”Man kör dit en
massa material som staplas på varandra, och sedan är det klart; det är inte så IT-
mässigt och det är svårt att påverka med IT-system.”

Problem och hinder
Flera av de problem som togs upp av arkitekter och tekniska konsulter nämndes
också av entreprenörer. Det ökade informationsflödet med e-post och mobiltele-
foner där entreprenörer särskilt upplever det senare som störande. Kravet på att
alltid vara anträffbar och oskicket med telefoner som ringer på möten nämndes.
Det ökade tempot, vilket kan leda till skadlig stress. En kombination av sårbarheten
och kravet på korta ledtider togs upp av en entreprenör. Denne pekade på att de
korta tiderna för exempelvis anbudsräkning gör att ett eventuellt driftsstopp kan slå
väldigt hårt. För några år sedan gick det att klara en eller flera dagars driftstopp
men idag är marginalerna så små att det snarare handlar om timmar. Kostnader
och uppgraderingar är två andra områden som framkom vid intervjuerna med
entreprenörerna såväl som med övriga. Kostnaderna upplevs höga av responden-
terna, men några menar att de får ut motsvarande nytta, medan andra är mer
tveksamma till detta, och anser att det inte går att räkna hem kostnaderna, men
att kravet på kortare ledtider gör att de av konkurrensskäl inte kan avstå från
tekniken. Upplevelsen av onödiga uppgraderingar handlar inte främst om direkta
kostnader, utan om att det kräver utbildning och tar tid att lära sig, vilket stör
verksamheten.

Att kunskapen hos användarna är för låg uppges av samtliga respondenter. Det är
däremot inte säkert att det är utbildning som efterfrågas, utan en återkommande
synpunkt verkar vara att det snarare är fel på programmen. Framförallt på bygg-
arbetsplatsen vill man ha enkla hjälpmedel som går fort att lära sig. IT-chefen på ett
av de större företagen menar att personalen inte är redo att ta emot alla avancerade
verktyg och att det finns en övertro på människors förmåga att lära sig. Han
uttrycker detta: ”IT-revolutionen hos oss har blivit ganska irriterande för använ-
daren... de har väldigt svårt att förstå varför det ska vara så krångligt... jag ser det
som ett problem att folket på byggena sitter för mycket framför datorn och inte bygger
hus.”
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Tekniskt upplevs också hastigheten i datakommunikation som ett problem och en
källa till irritation på byggarbetsplatsen. Systemen är för tröga och tar för lång tid
att använda vilket delvis uppges bero på hastigheterna men också på det faktum
att systemen växer och byggs med tunga grafiska gränssnitt.

Exempel på förändringar i verksamhet
En förändring som de båda större entreprenadföretagen upplever är att IT bidragit
till att centralisera verksamheten i bolagen som tidigare varit väldigt decentraliserade.
”IT, för att det ska bli bra och användbart, så måste man ha en stor centralisering.”
Respondenterna menar att det inte går att ha olika e-postsystem, bokföringssystem,
kalkylsystem med mera utan att detta måste samordnas i ett företag. Detta kräver
samförstånd och samordning, vilket tidigare saknats enligt de intervjuade. Det för-
ändrade beteendet kan upplevas irriterande då många varit vana att fatta beslut själ-
va på en lägre nivå i organisationen. Samtidigt upplevs det skapa nytta och knyta
ihop företaget. ”Det finns så många andra saker som man vill samordna inom före-
taget och där har IT litet grand banat vägen för olika samarbetsformer... de som
jobbat med olika IT-frågor har ju ett kontaktnät över hela koncernen.”

Förändringar i yrkesroller har tagits upp av de andra kategorierna av respondenter
och förekommer även hos entreprenörer. Förutom att antalet sekreterare minskat så
finns det nu en yrkeskategori på byggarbetsplatserna som brukar gå under benäm-
ningen projektingenjörer eller platsingenjörer. De utgörs ofta av yngre civil- eller
högskoleingenjörer, och kan enligt intervjuerna ses som ersättare till sekreterare
och administratörer på byggarbetsplatserna. Denna nya yrkeskategori utför dock
arbete med mer avancerade datasystem, men fungerar fortfarande som en admi-
nistrativ avlastning till platscheferna. Fenomenet kan jämföras med att ritarna hos
projektörer bytts ut mot yngre högre utbildade personer med god kunskap om
verktyget.

I övrigt har IT medfört ändrat beteendet hos såväl tjänstemän som yrkesarbetare
genom det faktum att de använder nya hjälpmedel och att de får lära sig att ta till sig
information via datorer. De som inte lär sig detta riskerar enligt en av de intervjuade
att missa information om exempelvis möten samt att de i vissa fall inte ens får lön
eftersom tidrapporteringen sköts digitalt. En annan effekt som nämndes av respon-
denten från det minsta entreprenadföretaget var att arbetsledarna, på grund av
bland annat snabbare kommunikationer, kan hantera fler projekt samtidigt.

5.4 Fastighetsförvaltare

Inom delbranschen fastighetsförvaltare intervjuades fyra personer hos tre företag.
Ett företag tillhörde de allmännyttiga bostadsföretagen och ägnade sig åt uthyrning
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och förvaltning av främst bostäder men även vissa kommersiella lokaler. Företaget
sysselsatte cirka 350 personer varav hälften yrkesarbetare. Två personer intervjuades,
företagets IT-chef och en ingenjör med ansvar för ritnings- och dokumenthantering.
Ett annat företag verkade främst inom uthyrning och förvaltning av lokaler, med
cirka 100 anställda. Den intervjuade var IT-ansvarig för en del av företaget och hade
mångårig erfarenhet inom fastighetsförvaltning. Det tredje företaget sysselsatte
drygt 300 personer och verkade inom uthyrning och förvaltning av främst kontor
och kommersiella lokaler men även bostäder. Den intervjuade var IT-chef för
företaget.

5.4.1 Reflektioner över IT-Barometerns resultat
Hyresadministration och underhållsplanering för fastigheter
Att använda datorstöd för hyresadministration uppges av de intervjuade som
självklart. ”Det är en viktig... att vi har ett systemstöd för det. Om vi tittar på hyres-
reskontra så är det ju blodomloppet i vår verksamhet, där måste vi ha IT-stöd.”
Respondenterna uppskattade att hanteringen av information om hyresgäster,
lägenheter och lokaler samt hyresavisering, är mycket långt datoriserat hos de flesta
i branschen, och att det bara är väldigt små företag som inte datoriserat detta fullt
ut. Den höga nivån av användning som anges i IT-Barometern bedömdes därför
ha stigit ytterligare.

System för underhållsplanering finns till en del hos de intervjuade företagen.
Datorstödet för detta är inte lika utvecklat och användningen är också lägre än för
hyresadministration. Arbete med frågan pågick dock inom företagen på olika sätt.
Dels arbetades det med att koppla ihop eller slå samman olika system där idag
samma uppgifter kan finnas. Utveckling av speciella planer för underhåll på olika
nivåer, samt projekt med handdatorer hos förvaltarna var andra exempel på detta.

Materialstyrning och inköp
Inom detta område är användningen låg hos de intervjuade företagen, vilket också
visades i IT-Barometerns resultat. Samtidigt är det frågor som arbetas aktivt med.
Företagen har fakturahanteringssystem där de skannar in samtliga fakturor, vilket
enligt respondenterna sparar tid och pengar och ger kontroll över var fakturorna
är. Det som efterfrågas är inköpssystem för samordning av inköp och beställningar,
samt kopplingar till fakturahanteringssystemet. De hinder som anges för införande
är inte tekniska utan har mer med standarder för elektroniska beställningar att göra,
samt avsaknad av samordnande funktioner för inköp. En respondent menade att de
måste börja med funktionen för inköp som idag är splittrad, och sedan koppla på ett
IT-stöd, som i sin tur måste kopplas till fakturerings- och beställningsrutinerna.
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Projektgemensamma platser
Bilden av att projektgemensamma platser på Internet används mer och mer styrks
av de fastighetsförvaltande företagen. De används i alla större projekt och nyttan
upplevs, som tidigare angetts, i möjligheten att dela information externt mellan
aktörerna i projekten, att ha tillgång till den senaste versionen av handlingar och att
ha ett original som kan letas upp och hämtas av användarna istället för att skicka
ut kopior till många. Vissa problem med trögheter i systemen och svårigheter med
användningen upplevdes, men i stort uppfattades systemen som en fördel och en
styrka för hanteringen av handlingar och dokument i projekten. Förbättringar
efterfrågades även inom möjligheten att i slutet av projekten överföra informationen
till förvaltningen och de system som stödjer den förvaltande verksamheten.

Motiv för beslut om IT-satsningar
Det viktigaste motivet för beslut om IT-satsningar var även hos fastighetsförval-
tarna att effektivisera ett arbete, tekniskt eller administrativt. Att det administrativa
väger tyngre är respondenterna överens om och motiverar med att de vill eliminera
manuella rutiner. De vill kunna göra samma arbete med färre människor och bli
snabbare i sitt sätt att arbeta. Det är i de administrativa rutinerna som dessa vinster
lättast kan identifieras och uppnås. Det är svårare att se tillämpningar och att hitta
liknande effektivitetsvinster inom det tekniska arbetet. Ett sådant område där det
görs satsningar är dock styrning av olika mediaflöden för drift såsom värme, vatten
och el. Eftersom intäkterna, hyran sätts genom centrala förhandlingar är kostna-
derna för mediaflöden en av de få faktorer där fastighetens resultat kan påverkas.
Att kunna styra flödena via centrala webbaserade system, ses som en ekonomisk
styrka då det möjliggör snabba justeringar och därmed optimering av resurser.

Krav från kunder uppfattas inte som något starkt skäl. ”Våra kunder är ju inte så
rörliga, de bor där de bor och byter lägenhet vart tionde år i snitt, så den är ganska
låg.” Däremot görs vissa satsningar för att möta kundernas behov även om kraven
inte direkt uttalats. Det handlar om att tillhandahålla tjänster via företagens webb-
sidor, med information om fastigheten och den egna lägenheten, möjlighet att
boka tvättider och göra felanmälan med mera. Att skapa ökad tillgänglighet var
för ett av företagen, med tillhörighet bland de allmännyttiga bostadsföretagen, en
uttalad målsättning med bakgrund i den av kommunen uttalade strävan att skapa
”24-timmars-myndigheter”. Samtidigt menade samma respondent att dessa sats-
ningar riktar sig till en målgrupp med datorvana och tillgång till Internet, och att
dessa oftast återfinns bland de yngre hyresgästerna, vilket inte är huvuddelen av
deras population av hyresgäster.

Krav från medarbetare förekom, där önskemål och idéer väcks nära verksamheten
och sedan lyfts upp till beslut. Ett av företagen hade en uttalat decentraliserad 
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IT-strategi, där respektive affärsenhet ansvarar för sina system och användning.
Kraven och behoven ska komma från verksamheten, och IT-staben stöttar sedan
med strategi, behovsanalys och hjälp till genomförande. En respondent påpekade
att alternativen i IT-Barometern inte utesluter varandra utan att ett krav från en
medarbetare antagligen bottnar i att denne vill effektivisera något, vilket oftast är
det övergripande motivet.

Att ligga långt fram i utvecklingen hör inte heller till de viktigaste skälen hos de
intervjuade företagen. De säger sig gärna vilja följa med långt fram men vill defi-
nitivt inte leda utvecklingen då detta inte anses lönsamt. En respondent menade
att ligger man längst fram så riskerar man paradoxalt nog att aldrig komma ikapp,
eftersom det hela tiden kommer nyare, snabbare och bättre produkter. En annan
ansåg att de gärna ligger längst fram i fastighetsbranschen, men inte i teknikut-
vecklingen. Ny tekniks utveckling beskrevs av en av de intervjuade med en s-kurva
där deras strategi var att gå in någonstans i mitten. ”Där tillräckligt många har
kommit in redan och testat tekniken. Den (nivån) är förhållandevis billig att starta på.
För oss är det ingen strategi att gå in här (tidigt skede), men det kan vara för ett annat
företag som vill verkligen ligga i framkant med ny teknik.”

Ett motiv för beslut där nyttan inte upplevs är, som även de andra respondent-
grupperna nämnt, oönskade uppgraderingar vilka inte alltid har med leveran-
törernas strategier att göra, utan ofta är en konsekvens av andra satsningar som
görs. Systemens kompatibilitet, det vill säga förmåga att fungera tillsammans, är
en viktig faktor som på detta sätt kan inverka på gjorda eller planerade investe-
ringar.

Planer på att öka IT-användningen
Dokumenthantering ligger högt i prioritet hos fastighetsförvaltare, liksom hos
övriga grupper, enligt IT-Barometern. Respondenterna bekräftar denna bild och
menar att det faktum att informationsflödet och kravet på dokumentation ökat,
samt att möjligheten att lätt skapa, spara och dela information lett till en stor och
växande mängd dokument som måste göras sökbar och lättillgänglig. Kvalitets-
systemens inverkan med krav på dokumenterade egenkontroller och information
om alla produkter och material som byggs in i fastigheten, nämndes även som
anledning. En respondent menade att det främsta motivet för dokumenthantering
är att koppla bort det som idag uppfattas som personligt ägande av dokument i en
mappstruktur som ingen annan kan hitta i. Dokumenthanteringssystem struktu-
rerar, enligt respondenten, detta så att det bara finns ett exemplar av varje doku-
ment som blir allmän egendom enligt de behörigheter som delas ut. Denne
menade också att dokumenthantering är mer avancerat än vad som ofta avses när
personer i branschen talar om det. ”Alla säger dokumenthantering, men ingen mer
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än vi har infört det.” Han menade också att avsaknaden av bra system fortfarande
är ett skäl till att användningen är förhållandevis låg.

Även system för förvaltningsinformation, vilket fick högsta prioritet bland förval-
tarna i IT-Barometern, var ett område där de intervjuade företagen satsade. Hos
en av de intervjuade hade de gjort försök med detta förut, men dessa hade ebbat
ut på grund av ointresse bland användarna. I takt med att datamognaden nu
ökade inom organisationen började kraven komma i allt större utsträckning. Ett
av de andra bolagen arbetade aktivt med att skapa en portallösning för att ”hus-
värdar” och fastighetsskötare ute i områdena skulle få tillgång till samlad infor-
mation om fastigheterna. I det arbetet hade de en strategi att fokusera mer på
information än på system, för att undvika att tekniken hamnar i centrum istället
för nyttan av att ha informationen tillgänglig.

Bärbar och mobil utrustning visade sig också få hög prioritet. Bland annat pågick
projekt hos flera respondenter rörande felhantering med hjälp av handdatorer 
och trådlös uppkoppling. Däremot ansågs VR, produktmodeller och i viss mån 
E-handel inte vara intressant i dagsläget, på grund av outvecklad och dyr teknik
eller avsaknad av standarder.

En respondent trodde att skanning av dokument skulle öka, och hänvisade till
lyckade projekt inom fakturahantering. Han menade att en stor mängd information
från entreprenörer även fortsättningsvis kommer att levereras i icke digital form
och att skanning kommer att krävas för att samla informationen i dokumenthan-
teringssystemen.

5.4.2 Representationsform av objektet
Den bild som ges av de intervjuade företagen är att informationen om fastigheterna
idag är spridd mellan olika system. Dels lagras relationsritningar i någon form av
digitalt format, antingen ett valt CAD-format eller också i ett neutralt rasterformat.
Dels lagras övrig information om ytor, mediaflöden, underhållsinstruktioner,
inbyggda produkter, ekonomi med mera i andra gemensamma eller spridda system
för fastighetsinformation. Kopplingar mellan ritningar och övrig information
fanns inte bland de intervjuade företagen.

Spridningen av information mellan olika system uppfattades som ett problem och
respondenterna arbetade med frågan på olika sätt. Behovet kom till uttryck i på-
gående arbeten med hur CAD ska utnyttjas, hur olika system kan samordnas så att
information bara finns på ett ställe samt hur fakta om fastigheten kan samlas och
göras tillgänglig. Företagen såg potential i GIS-tekniken och hade visioner om att
kunna skapa en gemensam informationskälla där de genom ett grafiskt gränssnitt
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skulle kunna ”klicka sig fram” från en karta över området ner till ”skruv- och 
mutternivå”. Tekniken ansågs dock i dagsläget vara mycket dyr och möjligheten
att kunna räkna hem sådana investeringar fanns inte.

Begreppet produktmodeller var delvis känt hos endast en av respondenterna. Efter
en beskrivning av hur produktmodeller avses kunna fungera, menade responden-
terna att detta låter intressant och skulle kunna fylla en funktion för förvaltnings-
information. Det ansågs dock ligga längre fram i tiden, både tekniskt och på
grund av att branschen inte är mogen för det än. Ingen hade övervägt att ställa
krav på projektörer eller entreprenörer att arbeta med produktmodeller. Det efter-
frågades samtidigt bra standarder för att enhetligt kunna representera byggnaden.

5.4.3 Beslutsgrunder för investeringar
Vilka beslutsgrunder finns?
Investeringar ska bidra med nytta till verksamheten och uppfylla ett behov som
identifierats. Detta var respondenterna hos de tre företagen överens om. Förmågan
att passa in i den befintliga plattformen var också något som nämndes ha betydelse
vid beslut om investeringar. Ett av företagen hade en uttalad anti-Microsoft-strategi,
och baserade sin plattform på Linux, vilket gav konsekvensen att nya satsningar
alltid måste passa ihop med denna miljö, helst utan uppgraderingar som följd, vilket
stundvis upplevdes som ett problem. Ett annat företag hade den motsatta strategin
med Microsoft som bas, mycket på grund av den rådande de-facto-standarden. De
menade att de skulle kunna gå över till exempelvis Linux, men att de saknade
kompetens för det operativsystemet internt. Trots en annan strategi upplevde de
motsvarande problem med icke önskvärda uppgraderingar. Inte så att de kände
sig tvungna att köpa varje ny version, det går utmärkt att hoppa över en version,
utan snarare att helt nya satsningar ofta kräver uppgraderingar till de senaste 
versionerna hos befintliga program.

Vem fattar besluten?
Det fanns olika beslutsnivåer för IT-investeringar inom alla företagen. Vissa beslut
fattades av VD eller på företagsledningsnivå medan andra fattades på verksam-
hetsnivå eller direkt av IT-chefen. Hos två av företagen fanns tydliga beslutsgångar
där affärsverksamheten fungerade som beställare till IT-staben, vilken hjälpte till
med analyser och genomförande av projekt. Projekten var dock tvungna att moti-
veras noga med förstudier och kalkyler över nytta och kostnader.

Utvärderas de utförda investeringarna?
Utvärderingar i efterhand är sällsynta även hos de intervjuade fastighetsföretagen.
De bedömningar som görs utförs oftast innan beslut för investeringar fattas. Det
exempel som alla tog upp där mätningar av ekonomisk nytta är möjlig, var digital
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fakturahantering. Men även där menade en av respondenterna att resultatet av en
sådan mätning av vinsten kan variera mellan 20 och 200 kronor per faktura, beroende
på vem som gör mätningen. En av de intervjuade menade dock att det inte är svårt
att göra mätningar men att de ofta blir subjektiva och baserade på användarnas
upplevelser, och därför är svåra att omsätta i pengar. Uppföljningarna begränsar
sig därför oftast till redovisningar av kostnad och nedlagd tid, även om en tydligare
uppföljning av nyttan skulle vara önskvärd.

En annan ansåg att det var alldeles för svårt och osäkert med dessa utvärderingar
och tyckte att det fungerade ganska bra ändå. ”Ofta är det ingen större mening att
göra en uppföljning, utan det blir automatiskt en uppföljning som så att någon ser att
det verkligen fungerar, att det gav den nytta som man hade förutsatt.” Han menade
också att åsikter om mindre lyckade satsningar alltid snabbt kommer fram till IT-
staben. ”Det kan du lita på. Det är ingen risk att man inte får.”

Vilket är nästa steg i utvecklingen?
Det gemensamma för de tre intervjuade företagen är att de alla satsar på att knyta
ihop information om fastigheten som idag finns i olika system. De har olika benäm-
ningar på denna samordningssträvan, men syftet är liknande och handlar om att
slå ihop system eller skapa god kommunikation mellan system för att undvika iso-
lerade öar av information, där bland annat risk för dubbel information i olika
system föreligger. Andra områden som nämndes där satsningar pågick var dokument-
hantering och ökad service till kunderna genom exempelvis digital felanmälan.

5.4.4 Förändringar i verksamheten
Främsta nyttan
Tidsbesparingen upplevdes som en av de största förtjänsterna med IT. Att kunna
ge snabb och adekvat information till hyresgästerna, snabbhet i kommunikation
samt snabbhet och effektivitet i det egna arbetet framför datorn gavs som exempel.
Internet, fasta uppkopplingar, e-post och mobiltelefoner nämndes som viktiga
verktyg, även om det upplevdes svårt för respondenterna att peka ut enskilda tek-
niker som skapat nyttan. En av de intervjuade uttryckte sig enligt följande: ”Det går
inte att värdera, för skulle vi stänga ner IT-systemet så skulle hela företaget vara 
förstört.” IT upplevdes även ha förbättrat kvaliteten på utförda tjänster och produ-
cerat material. Den ekonomiska nyttan däremot ansågs svårare att fastställa.

Problem och hinder
Ett problem som togs upp var kompetensen hos medarbetarna och det faktum att
det i princip finns ett oändligt utbildningsbehov. En av de intervjuade menade till
skillnad från många andra bland dessa intervjuer att kunskaperna inte i huvudsak
är åldersrelaterade även om en viss sådan koppling finns. Istället menade han att
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system och program allt för sällan utvecklas tillsammans med den verksamhet där
de ska användas. Detta får till följd att systemen blir svåranvända och inte upplevs
ge det stöd de avser. ”För ibland kan man också känna sig störd av att få för mycket
IT-stöd eller teknik i sin yrkesroll. Man känner att man blir mer fokuserad på att
kunna hantera IT-stödet eller tekniken... och att det stör en i ens arbete.”

En av IT-cheferna sade inledningsvis: ”Jag kanske är fel person att fråga om det,
men jag kan inte se några hinder eller problem överhuvudtaget, vi kan göra allt. Det
är bara en fråga om det är lönsamt. Jag menar hindren och problemen det är: Är det
lönsamt?” Samtidigt menade han att IT inte var särskilt dyrt, utan att de definitivt
fick nytta som motsvarade kostnaden, och att de aldrig skulle göra något som inte
var lönsamt. Liknande synpunkter kom från de andra intervjuade personerna,
vilka ansåg att kostnaderna inte var något stort problem. IT uppfattades visserligen
som en kostnadsdrivare, men samtidigt ansågs IT-cheferna idag vara mer kost-
nadsmedvetna än för några år sedan och ha god kontroll över kostnaderna.

Sårbarheten upplevdes också som ett potentiellt problem även om de intervjuade
menade att längre eller allvarligare driftsstopp var mycket sällsynta. Konsekvensen
av ett sådant beskrevs dock med ord som ”katastrof”. Informationsöverflöd och
onödiga uppgraderingar var andra problem som upplevts men där respondenterna
tyckte sig kunna hantera frågorna.

Exempel på förändringar i verksamhet
En förändring som nämndes och som även tagits upp av övriga respondentgrupper,
var att tempot generellt har ökat. Detta i kombination med ökad tillgång till infor-
mation uppgavs ha snabbat på beslutsprocessen. Det snabbare tempot har även
drivit på stressen. I byggprojekt med krav på snabb avkastning kan detta vara en
orsak till de problem i kvalitet som uppmärksammats de senaste åren. Det finns
kritiska moment i processen där tiden inte kan pressas hur mycket som helst,
enligt respondenten.

Det faktum att antalet sekreterare minskat, togs upp även av fastighetsförvaltarna
liksom av de övriga grupperna av respondenter. Inte bara skrivarbete utan även
administrativt arbete med exempelvis underhållsplaner har automatiserats med
hjälp av datorer och görs direkt av den ansvarige. En respondent menade också att
behovet av styrning av mallar, hjälpdokument och företagsinterna standarder har
ökat när var och en administrerar mer själv. Tidigare hade sekreteraren en sam-
ordnande roll och kunde likrikta utseendet på materialet utåt, medan det nu finns
många viljor och egna åsikter. Kvalitets- och verksamhetssystem får här en bety-
dande roll för standardisering inom företaget.
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En av de intervjuade menade att införandet av dokumenthantering fullt ut skulle
förändra verksamheten påtagligt för individen, när inte längre dokumenten är
personliga, utan gemensam egendom som finns sökbar på samma sätt som på
Internet, utan hierarkiska strukturer. Denne trodde också att nästa större förän-
dring var den mobila, att trådlöst kunna kommunicera och arbeta var som helst,
även om han samtidigt var skeptisk till nyttan med detta och menade att det i viss
mån var ett överidentifierat behov.

Andra förändringar som nämndes var de nya sätt att kommunicera som blivit
möjliga med e-post, Internet och mobiltelefoner. Rollerna, umgänget med hyres-
gästerna uppgavs inte ha förändrats, utan respondenterna ansåg att det utgörs av
samma processer och rutiner men med nya verktyg. Samtidigt påpekades att vissa
nya tjänster och nya sätt att kommunicera mellan hyresgäst och förvaltare blivit
möjliga genom företagens webbsidor.
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I detta kapitel förs ett resonemang om de funna resultaten och slutsatser dras.
Resonemanget förs med utgångspunkt från de forskningsfrågor som ställdes upp
i kapitel 1:

1. På vilket sätt och i hur stor utsträckning används IT i bygg- 
och fastighetsbranschen i Sverige?

2. Varför används IT på detta sätt och i denna utsträckning?

Forskningsfrågorna besvaras och diskuteras under respektive rubrik nedan. Vidare
görs också en avstämning av de mål som ställts upp för forskningsprojektet och
hur dessa uppfyllts. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Hur används IT?

Resultatet av enkätundersökningarna har sammanställts i följande punkter vilka
diskuteras vidare nedan med vissa kopplingar till befintlig teori.

• Branschen har idag en bred användning av IT
• Användningen är med vissa undantag inte avancerad
• Användningen är hög inom projektering och förvaltning och 

låg inom byggproduktion
• IT används allt mer för kommunikation i hela branschen
• IT uppges ge effekter i form av bland annat bättre kommu-

nikation, ökad produktivitet och bättre ekonomisk kontroll
• IT används mest för att effektivisera befintliga processer och 

rutiner, till stor del inom företags- och projektadministration
• IT används inte för att skapa nya processer, produkter eller 

affärsmodeller
• Bygg- och fastighetsbranschens IT-utveckling i Sverige liknar 

i stort övriga branschers
• Utvecklingen av IT i branschen internationellt sker på ett likartat sätt.

Utbredningen av datorer, generella programvaror samt system för kommunikation är
idag stor i branschen. De allra flesta tjänstemän har tillgång till dator, ”Office-
paket”, e-post, Internet och mobiltelefon. Branschspecifika program och tillämp-
ningar används i viss utsträckning, med undantag från CAD som används i stor
utsträckning. Användning, upplevda effekter och planerade satsningar koncentreras
till generella programvaror av administrativ karaktär, dels inom allmän admi-

Diskussion och
slutsatser6
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nistration, dels inom projektadministration. Mer avancerade system och utveckling
mot nya processer och produkter är sällsynt. Den stora ökningen av antal datorer,
tillgång till Internet och e-post, användning av ”Office-paket”, intranät och affärs-
system kan ses som resultatet av en generell utveckling i samhället där de flesta
branscher inför tekniken på likartat sätt. De positiva effekterna är allmänt veder-
tagna och i flera fall lätta att påvisa.

Utan att föregripa resultatet av intervjustudien, vilket diskuteras under rubrik 6.2 kan
vissa reflektioner om branschspecifik utveckling och användning av mer avancerade
system göras. Ur enkätmaterialet kan tre huvudinriktningar skönjas.

1. Befintliga avancerade system med hög användning, exempelvis CAD.
2. Befintliga avancerade system med förhållandevis låg användning, exem-

pelvis tid- och resursplanering, projektplatser på Internet och e-handel.
3. Avancerade system under utveckling exempelvis produktmodeller och 

VR, eller förändringar av verksamheten orsakade av IT, såsom nya 
affärsmodeller och verksamheter.

Skillnaderna i användningsgrad verkar i viss mån vara resultatet av en slags
expertsituation. CAD har det senaste decenniet slagit igenom på bred front och
används i stor utsträckning. De som använder CAD gör det under stor andel av
sin arbetstid och blir därför mer eller mindre experter på programvaran. Programmen
kan då vara avsevärt mer avancerade och fortfarande behärskas av användarna.
Bland de olika CAD-systemen har AutoCAD etablerat sig och bildat en de-facto-
standard som underlättar informationsutbyte inom projekten. Bland system med
lägre användning saknas både standarder och expertsituationen. Användarna har
olika bakgrund och använder systemen endast en del av sin arbetstid. Svårigheten
att implementera nya utvecklade avancerade system beror sannolikt på en kombina-
tion av anledningar, vilket berörs vidare under rubrik 6.2.

FIGUR 6.1 Tre epoker inom IT (översatt efter Gallagher i Betts, 1999).

Utvecklingen av IT som strategiskt verktyg beskrivs generellt i Betts (1999) enligt
figur 6.1. Björnsson (2003) beskriver utvecklingen på ett liknande sätt med rubriken
”Från databehandling till IT”. Där anges att olika syften präglat IT-användningen

Karaktäristik för 60-tal 70-80-tal Sent 80-tal 
olika epoker och framåt

Mål Transaktions- Stöd för Konkurrensmässiga
behandlingar ledningsbeslut fördelar

Målgrupp Kontors- och admi- Enskilda ledare Hela linjens 
nistrationspersonal organisation

Motiv Produktivitet och Effektivitet Strategier
rationalisering

FIGUR 6.1 Tre epoker inom IT (översatt efter Gallagher i Betts, 1999).
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under olika eror: rationalisering och effektivitet under 50- till 70-talet, fortsatt effek-
tivitet under 70- till 90-talet, strategier under 90-talet samt flexibilitet och kun-
skapsfokusering under 2000-talet. Den indelning i epoker som beskrivs är frukt-
bar, men IT-användningen i byggbranschen har inte nått så långt som beskriv-
ningen anger. I stor utsträckning befinner sig såväl byggbranschen som andra fort-
farande i en era där motiven främst rör effektivitet, med hänvisning till resultatet
från IT-Barometern. Den strategiska epoken där IT-stödet täcker in hela affärs-
processen och utgör stora konkurrensfördelar verkar endast ha tillägnats av ett
fåtal i branschen.

FIGUR 6.2 Informationsinnehåll i produkt och process (efter Porter och Millar i Betts, 1999)
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Utvecklingen har kommit olika långt i olika länder men undersökningarnas skill-
nader i utförande gör att direkta kvantitativa jämförelser är svåra att göra. Bäst kan
dessa utföras mellan de nordiska länderna som samtliga använt IT-Barometern
som verktyg. Jämförelsen tyder på att användning av modellbaserad CAD och
projektgemensamma platser var högre i Danmark och Finland, medan verktyg för
ekonomisk styrning av projekten prioriterades i Sverige. Skillnaderna kan bero på
de olika urvalsmetoder som använts. Den generella användningen av IT för admi-
nistration, kommunikation och informationsöverföring har stora likheter mellan
länderna. Från studien av undersökningar från övriga länder har endast övergri-
pande slutsatser dragits. Tillgången till IT var hög i de flesta länder och delbranscher,
med undantag från entreprenörer. Användningen varierade, men koncentrerades
generellt till administration, kommunikation och projektering. Användningen verkar
öka där effekterna upplevs snabbast, vilket lett till att få satsar på avancerad teknik
utan istället avvaktar andras erfarenheter. Hindren bestod av ekonomiska och
kompetensmässiga faktorer. De generella slutsatserna känns igen från de svenska
undersökningarna och även om individuella skillnader finns mellan länderna, kan
det antas att nivån på IT-användning i den svenska bygg- och fastighetsbranschen
ligger väl till i jämförelse med motsvarande branscher internationellt.

6.2 Vilka orsaker finns till användningen?

Diskussionen om orsaker till IT-användning har strukturerats utifrån den indelning
av kategorier av orsaker som gjordes i kapitel 2.

• Ekonomiska
• Organisatoriska
• Kunskaps- och kompetensmässiga
• Praktiska
• Kulturella

De funna resultaten går i en del fall att sortera in under flera av rubrikerna. Det
finns också observationer som inte självklart kan placeras in under någon av
rubrikerna. Detta hade förmodligen varit fallet vilken indelning som än valts efter-
som anledningar till IT-användning inte alltid är logiska och strukturella till sin
natur. Uppdelningen har dock visat sig fungera väl för sitt syfte. Den har varit vär-
defull för analysarbetet och har skapat goda förutsättningar för att hitta mönster
och samband i företagens resonemang om IT och dess användning. I följande
avsnitt används kategorierna som indelningsgrund för en diskussion kring obser-
vationer från intervjustudien. Vissa kopplingar görs även till befintlig teori där
detta är tillämpligt.
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6.2.1 Praktisk nytta och yrkesroller
Främsta skälet till att använda eller inte använda IT verkar enligt undersökningen
ligga inom kategorin ”praktiskt”, vilken innefattar en upplevd nytta eller ett problem
för den enskilde individen, yrkesrollen, företaget eller projektet. En upplevd nytta för
branschen som helhet är dock inget skäl som anges ha betydelse. IT används gärna
då tillämpningen stödjer en befintlig process eller rutin, eller skapar en marginell
förändring i dessa. System är däremot svåra att implementera om de förutsätter
helt nya sätt att arbeta eller samarbeta, och framförallt om användarna upplever
att systemen inte bidrar med något på individuell nivå, utan snarare innebär ytter-
ligare arbetsmoment. Detta kan uppfattas som ett uttryck av konservatism som
bottnar i det fullt mänskliga att ifrågasätta det nya och en vilja att istället arbeta
på det sätt som är bekant och invant. Undersökningen vittnar dock om att så inte
är fallet utan att förändringar som är till gagn för verksamheten lätt anammas,
men när utveckling och implementering leds av sådana som saknar förståelse för
verksamheten uppstår av naturliga skäl problem. Ett antal exempel på upplevd
praktisk nytta och problem från undersökningen ges nedan.

Arkitekter och teknikkonsulter har snabbt tagit till sig det helt nya projekterings-
verktyget CAD eftersom det stöder deras verksamhet på ett effektivt sätt. Detta
trots att de ekonomiska fördelarna inte är självklara. Den modellbaserade projek-
teringen har inom arkitektkåren vunnit mark trots att dessa programvaror avviker
från de-facto-standarden, vilket skapar kommunikations- och samordningsproblem,
och trots att ingen ställt krav på dem, utan just för att arkitekternas gestaltnings-
arbete och tankesätt är modellbaserat. Teknikkonsulterna däremot arbetar på ett
annat sätt och har inte haft dessa behov. Kravet att leverera 2D-ritningar i papp-
persformat har styrt deras sätt att använda programmen.

Entreprenörer har en kärnverksamhet som består i att ”montera fysiskt material på
en tillfällig arbetsplats”, vilket i sig inte stöds av befintliga IT-verktyg. Program som
gör nytta för själva affärens processer, kalkyl och kostnadsstyrning, tid- och resurs-
planering, materialstyrning och handel används, men i olika utsträckning beroende
på behov och nytta i det aktuella projektet. Praktiska problem som miljö, stöldrisk,
uppkopplingshastighet och svårbegripliga och överdimensionerade program hindrar
användningen. Nyttan av IT uppges också minska ju längre ner i entreprenörsleden
informationen distribueras, på grund av att verksamheten där är mer renodlat
hantverksmässig. Projektplatser på Internet uppges inte fungera för distribution
av handlingar och dokument till underentreprenörer.

Inom fastighetsföretagen upplevs nyttan i att samordna all information om fastig-
heten. Där arbetas med dokumenthantering, sammanslagning av olika informa-
tionssystem, hantering av felanmälan via handdatorer, projektgemensamma platser



och deras förmåga att överföra projektets information till förvaltningen. Områden
där nytta skapas till företaget, men där även individen upplever ett stöd.

Den kanske främsta nyttan som uppges är generell över delbranscherna och består
i den stora tidsvinst som IT genererar. Tid brukar likställas med pengar, men detta
är inte alltid självklart. De tillfrågade företagen kunde inte slå fast att de tjänade
ekonomiskt på IT och flera poängterade att det heller inte byggs billigare idag, vilket
naturligtvis har en mängd andra orsaker. Tidseffekten upplevs dock i sig som en
praktisk nytta utan att den automatiskt kopplas till lönsamheten. Det finns även
ett antal generella problem eller hinder som är av praktisk natur såsom sårbarhet,
informationsöverflöd och brister i den befintliga tekniken.

6.2.2 Ekonomiska orsaker
IT är dyrt. Det fastslår många i undersökningen, samtidigt som det är vanligt att
samma personer ändå är fast övertygade om att IT lönar sig, och att de effekter som
uppstår, ekonomiska som övriga är värda den kostnad de medför. Ordet dyrt är då
förmodligen fel använt eftersom det i sig betyder att kostnaden är högre än nyttan.
Men att IT står för en stor del av företagens kostnader och är en kostnadsdrivare
står klart utifrån denna och andra undersökningar. Wikforss (2003) anger att IT-
kostnaden är den näst största kostnaden i konsultföretag och motsvarar cirka 8
procent av omsättningen. Betts (1999) uppger att motsvarande siffra hos entrepre-
nadföretag ligger mellan 1 och 3 procent av omsättningen, vilket med hänsyn till
entreprenörers omsättning är högt. Genererar då kostnaden motsvarande nytta,
ekonomisk eller av annan art? Det anser nästan alla intervjuade i undersökningen.
Det är dock anmärkningsvärt att få av dem gör eller har gjort analyser i form av
uppföljningar av gjorda investeringar. Företagen är bättre på att göra bedömningar
innan investeringar eller satsningar verkställs, vilket är bra i sig. Men även dessa utgörs
ofta enligt intervjuerna av en ”känsla” på grund av svårigheten att värdera nyttan.
Resultatet från IT-Barometern 2000 visar att problemet ”Svårigheter att mäta vin-
ster/göra investeringsbedömningar” kraftigt sjunkit i prioritet. Det upplevs alltså
inte som ett lika stort problem, vilket skulle kunna tyda på att man funnit metoder
att mäta och göra bedömningar. Denna undersökning visar dock inte det utan
antyder snarare en acceptans att mätningar är svåra att göra och att man därför
inte gör dem.

Björnsson (2003) anger i en figur baserad på Nolan, Norton & Co, lönsamheten 
i olika IT-faser, se figur 6.3. Hur denna skulle kunna appliceras på byggbranschen
beskrivs kortfattat nedan genom exempel på tre fiktiva – men verklighetsnära –
företag som framgångsrikt verkar inom respektive fas.
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1. Teknikdriven vision
Det minde entreprenadföretaget X har egna anställda hantverkare samt några
tjänstemän som arbetar med arbetsledning och administration. De administrativa
rutinerna har effektiviserats genom ordbehandling, kalkylprogram och ekonomi-
system. Företaget får många fakturor från leverantörer och har kunnat räkna hem
en investering i digital fakturahantering. Alla hantverkare har mobiltelefoner för
kommunikation. Företagets kvalitetssystem med standardiserade checklistor och
blanketter för egenkontroller finns på en gemensam server och skrivs ut för varje
projekt. Företaget har effektiviserat kostsamma manuella rutiner samt skapat bättre
kommunikationsmöjligheter. De har inte ändrat sitt sätt att arbeta i någon större
utsträckning och konkurrensfördelarna är begränsade då andra lätt kan införa
motsvarande IT-stöd.

2. Teknisk affärsvision
Konsultföretaget Y har verksamhet inom projektering och projektledning. De har
skapat system med kopplingar mellan projektörernas CAD-modell, kalkylatorernas
kalkylsystem och projektledarnas tid- och resursplaneringssystem. De arbetar även
med ett kostnadsstyrningsverktyg som hämtar uppgifter från kalkylen, hanterar
entreprenörernas fakturor och ger möjlighet till kontinuerliga slutkostnadsbedöm-
ningar. Gemensam projektinformation lagras i ett dokumenthanteringssystem som
finns tillgängligt via Internet. De har skapat konkurrensfördelar genom att integrera
sina funktioner och därmed kunnat erbjuda kunderna effektiva helhetslösningar.
De har därigenom fått fler uppdrag och kan motivera ett högre timpris då kunden
upplever tids- och kvalitetsförbättringar i uppdragen. De arbetar dock fortfarande
i många olika IT-miljöer som bara delvis kommunicerar.

FIGUR 6.3 Lönsamhet i olika IT-faser (Björnsson, 2003, efter Nolan, Norton & Co).
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3. Strategisk affärsvision
Fastighetsföretaget Z har samlat all tillgänglig information om sitt fastighetsbestånd
i en stor databas. Med hjälp av GIS-teknik kan de klicka sig in från en översiktlig
karta över beståndet, ner till de minsta tekniska detaljerna i den aktuella fastigheten.
Databasen nås från olika gränssnitt, vilka presenterar hyresgästinformation, såväl
som ekonomisk, teknisk och grafisk information. Samtliga fastighetsskötare är
försedda med handdatorer som med hjälp av 3G-teknik kommunicerar med data-
basen. Hela systemet effektiviserar underhållsplanering, felanmälan, styrning av
mediaflöden, utnyttjande av uthyrningsbara ytor med mera. För hyresgästerna
finns en portal på Internet där de kan kommunicera med systemet och erbjudas en
mängd tjänster. Systemets möjligheter har gjort att företaget ändrat sin verksamhet
från traditionell fastighetsförvaltning till ett fokus på Facilities Management med
nya möjligheter att göra affärer och öka lönsamheten.

Lönsamhetsbedömningar
Storleken på den potentiella avkastningen ökar alltså med nivån på IT-integrationen
i verksamheten. Samtidigt ökar också osäkerheten om huruvida satsningen ger
avkastning. I de fall företagen i intervjustudien gör mätningar eller uttalar sig om
den ekonomiska nyttan handlar det oftast om den vänstra delen i figur 6.3, en
teknikdriven vision för att effektivisera enstaka arbetsuppgifter.

Exempel på detta är verktyg för administrativa rutiner, digital fakturahantering,
tidrapportering, 2D-CAD. Dessa verktyg stödjer en tidigare manuell process och
effektiviserar utan att förändra den. Inom dessa satsningar är det lättast att göra
lönsamhetsbedömningar och det är också där de förekommer. I de fall ekonomiska
faktorer angetts som ett uttryckligt hinder för IT-satsningar rör det områden som
ligger längre till höger i figuren. Tveksamheter till dokumenthantering, frågan om
finansiering av projektgemensamma platser på Internet, bristen på incitament att
utveckla produktmodeller, handlar alla om att integrera aktörer och processer på
olika nivåer, och ju högre nivå desto svårare blir frågan om vem som ska ta den
ekonomiska risken. Detta är också uppenbart i IT-Barometerns resultat där
utveckling av nya produkter och affärsmodeller samt strävan att ligga långt fram 
i utvecklingen får låg prioritet. Intervjuerna ger samma bild och förklarar detta 
i ekonomiska termer, där ingen är beredd att finnas längst fram i utvecklingen på
grund av osäkerheten om det lönar sig.

Går det då att göra kvalificerade lönsamhetsbedömningar och utvärderingar?
Björnsson (2003) beskriver fyra typer av investeringskalkyler: diskonterade kassa-
flöden, kvalitativa icke-monetära modeller, realoptioner och beslutsträd, och ger
exempel på tillämpningar. Metoderna kräver olika grad av antagande och ger resultat
som varierar i säkerhet. De fungerar olika bra för de olika faserna i figur 6.3 och det
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är längst till vänster i figuren som klassiska investeringskalkyler såsom diskonterade
kassaflöden fungerar bäst. Det är också denna typ som i förekommande fall används
och de intervjuade verkar inte känna till några andra.

Det är uppenbarligen svårt att göra investeringsbedömningar och uppföljande
utvärderingar, och flera menar också att det inte går att fastställa om IT ger eko-
nomisk nytta i bemärkelsen att det kan påvisas i siffror.

6.2.3 Organisation i företagen och branschen
Organisatoriska aspekter som påverkar eller påverkas av IT-användning har identi-
fierats på tre nivåer: individ, företag eller projekt, samt bransch, vilka beskrivs
enligt följande.

Individ
Organisation på individnivå kan låta motsägelsefullt, men avser organisatoriska
effekter som påverkar individens sätt utföra sitt arbete. Den mest framträdande
effekten i undersökningen rör de förändrade roller och den förändrade struktur i
arbetssätt som IT inneburit. Sekreterarrollen har, om inte försvunnit så, förminskats
och förändrats. Idag utför tjänstemän hos alla aktörer en stor del av det admi-
nistrativa arbetet själv med hjälp av datorer. Detta medför i många fall ett mer
självständigt arbete och därmed en bättre helhetskontroll över de utförda processerna.
Kontrollen och samordningen av dokumentationen och det material som skickas
ut från företaget minskar dock, och ersätts av kvalitetssystem med fastställda rutiner
och hjälpdokument. Ritaren i traditionell bemärkelse har försvunnit helt från de
projekterande företagen och ersatts av högre utbildade personer med god kunskap
om verktyget, men ofta lägre inom yrket. Andra konsekvenser av detta behandlas
under 6.2.4. Liknande förändringar har skett på byggarbetsplatsen där yngre 
projektingenjörer fått en framträdande roll inom administration med avancerat
IT-stöd.

Ändrade ansvarsförhållanden mellan aktörer har också gett konsekvenser på individ-
nivå. Dokumenthantering och projektgemensamma platser har ändrat distributionen
av information från ”push” till ”pull” så att det är hämtaren av information som
ansvarar för att hålla sig informerad. Det personliga ”ägandet” av dokumenten
upphör och det gemensamma informationsarkivet kräver ett annat förhållningssätt
hos individerna. Förskjutna ansvarsförhållanden mellan aktörer möter också mot-
stånd hos individer, som till exempel att entreprenörer upplever att de vid användning
av projektgemensamma platser får överta ansvaret för att de arbetar efter rätt
handling, eller att projektörer upplever att de tar över ansvaret för mängder då
dessa kan hämtas ur digitala modellfiler (Tarandi, 2003).
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Företag/projekt
Byggbranschens sätt att organisera produktionen i projekt, där många aktörer
från olika företag ingår, kräver mycket samarbete för att ett fungerande informations-
flöde ska uppnås. Ett antal svårigheter som bottnar i behovet av samarbete har
identifierats i undersökningen. Sättet att utbyta information om det som ska byggas
sker via CAD-system där en de-facto-standard växt fram vilket starkt underlättar
samarbetet. Samtidigt skapar detta en monopolsituation, där den dominerande
programleverantören får en osunt stark ställning och kan styra användarna till att
göra uppgraderingar eller knyta till sig dem genom dyra licensavtal. Användarna
blir begränsade i sitt val av verktyg, dels på grund av att de måste kommunicera
med andra och dels för att det är dyrt att byta ett inarbetat system, ”switching
cost” enligt Björnsson (2003). Vidare har arbete med modellbaserad projektering
främst slagit igenom bland arkitekter som själva upplever nytta med detta i sitt
arbete. Medan andra projektörer inte utnyttjar modellerna eller fyller dem med
information, eftersom effekten främst uppstår för projektet och ingen varken kräver,
utnyttjar eller betalar för den ökade nyttan genom tillgången till information.
Även entreprenörer önskar dra nytta av denna typ av information men upplever
att projektörer inte vill dela med sig av den. Samtidigt anges den förbättrade
kommunikationen med bland annat projektgemensamma platser ha bidragit till ett
ökat flöde av information och en ökad vilja att dela med sig av resultat även under
pågående arbete och inte bara på förutbestämda leveranstider.

Tekniskt kräver IT en hög grad av centralisering inom företaget för att optimal
nytta ska uppnås. Detta har i flera exempel visat sig leda till att företag med tidigare
decentraliserade organisationer nu skapar centrala forum för IT frågor och att
dessa ökar kommunikationen och skapar nya kontaktnät inom företaget samt att
det leder till ökad centralisering även i andra frågor. Centralisering kan samtidigt
innebära ett minskat förtroende för ledning och IT-stab, när behov identifieras och
beslut fattas uppifrån och inte utgår från användarna. I undersökningen finns också
exempel på centrala IT-funktioner som samtidigt decentraliserat IT-organisationen
så att krav och behov ska komma från användarna. Risken om detta drivs för
långt, är då att de strategiska IT-satsningarna uteblir.

Inom företagen har IT även verkat som samordnare av gemensamma rutiner och
processer och till att stärka den organisatoriska enheten och skapa företagsidentitet.
Dokumenthanteringssystem, IT-baserade verksamhetssystem, nya administrativa
rutiner samt samordning av öar av information från olika system, är exempel på
satsningar som givit nytta åt företaget, men inte alltid uppfattats ge nytta till indi-
viden, och därför ofta är svårare och tar längre tid att implementera än de som
direkt underlättar ett arbetsmoment.
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Bransch
Stora innovationer möjliggjorda av IT uppstår dock inte förrän företag och indi-
vider börjar ändra sina arbetssätt och processer. Ett exempel på detta är produkt-
modeller och den styrka dessa skulle ge genom att erbjuda all information om
objektet samlat på ett ställe genom hela processen, med möjlighet för varje aktör
att plocka ut information i rätt format för varje unikt tillfälle. Nytta skulle då skapas
för hela processen, för hela branschen och indirekt också för de enskilda aktö-
rerna när väl de ändrade arbetssätten fått genomslag på bred front. Problemet är
dock just detta. Hur ändrar man arbetssätten för en hel bransch? Undersökningen
tyder på att alla aktörer skulle dra nytta av det som visionen beskriver, men ingen
tar initiativet, utan alla hänvisar till att incitament saknas och att någon måste
börja ställa dessa krav.

Till skillnad från den fasta industrin, där stora företag äger processen och förmår
ställa krav på leverantörer, är beställarsidan i byggbranschen differentierad och
består av en stor mängd företag, varav många är engångsbeställare, som saknar
gemensam kraft att ställa krav och även saknar incitament att driva utveckling
(Tarandi, 2003). Detta tar sig uttryck i att kraven som ställs fokuserar på effektivitet
i det unika projektet, framför en långsiktig satsning på utveckling av branschen.
Beställare ställer då krav på verktyget AutoCAD eller filformatet dwg istället för
att definiera informationsinnehållet i slutprodukten, vilket ytterligare understryker
de-facto-standarden och minskar aktörernas möjlighet att välja optimala verktyg
för sin verksamhet.

I en projektbaserad bransch blir således produktneutrala standarder viktiga för att
skapa förutsättningar för en fungerande kommunikation, samtidigt som konkurren-
sen upprätthålls. Användning av standarder är dock inte problemfritt utan dessa
kan också inverka begränsande. Ett tydligt exempel på detta är den skeptiska
inställning flera av de intervjuade arkitekterna visar för IFC som standard för att
beskriva produktmodeller. Begränsningar i standardens förmåga att beskriva alla
tänkbara egenskaper hos en byggnad gör att förmågan till nytänkande hämmas.
Standarder är alltså på samma gång en nödvändighet och ett hinder för kreativitet.

En helt annan organisatorisk inverkan som IT har haft på branschen är att det
givit utrymme för nya aktörer. Ett av de intervjuade företagen med specialisering
inom avancerad CAD-användning och visualisering är ett exempel på detta.

6.2.4 Kunskap och kompetens
Något som framträtt tydligt i undersökningen är att entreprenörer generellt upp-
fattas ha låg kunskap och kompetens inom IT. Detta hävdas av såväl entreprenörerna
själva som av de andra aktörerna i branschen, och tar sig uttryck i lägre användning
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av exempelvis planeringsprogram, kalkyl- och kostnadsstyrningssystem och projekt-
gemensamma platser samt verkar som hinder för framtida implementering av pro-
duktmodeller. Den lägre kompetensen har i sig andra förklaringar vilka beskrivs
under kapitel 6.2.5, men bristen på kunskap får effekter i form av långsammare
utveckling hos entreprenörer och fungerar även i viss mån som en flaskhals för
utvecklingen i branschen. En uppmärksammad skillnad är att såväl kunskap som
attityd varierar mellan de som arbetar på byggarbetsplatsen – såväl yrkesarbetare
som tjänstemän – och de som arbetar på företagens huvudkontor. Utvecklingen
och kravet på användning kommer ofta från företagets ledning och är inte förankrat
ute i byggverksamheten.

Kunskapen beskrivs som betydligt högre hos arkitekter och teknikkonsulter, vilka
dagligen arbetar och kommunicerar med IT på ett annat sätt. Men även här beskrivs
kunskapen vara för låg för att avancerad användning inom exempelvis produktmo-
dellering ska kunna införas. Inom denna kategori är kunskapsproblemet differenti-
erat. Olika kategorier av personer, till stor del åldersrelaterat, har olika kompetens
om verktyget respektive yrket, vilket skapar problem framförallt för den framtida
kompetensförsörjningen men även i dagsläget eftersom den i viss mån nya yrkes-
rollen kräver kunskap inom båda områdena.

”Det finns ett oändligt utbildningsbehov egentligen”, uttryckte sig en av responden-
terna. Det är en ganska bra sammanfattning av det som flera av de intervjuade
uppgett. Dels en frustration över uppgradering som inte ger reell nytta utan som
tar tid och kraft av personalen för att lära sig nya versioner, dels en insikt om att det
nu är dags att utnyttja den befintliga tekniken på ett effektivare och mer avancerat
sätt. Satsningar på utbildning och kunskap får i många fall företräde framför sats-
ningar på ännu mer teknik. Detta går igen hos alla kategorier av respondenter. Till
och med IT-chefen för ett stort företag menar att övertron på människors förmåga
att hela tiden lära sig ny teknik är ett problem.

FIGUR 6.4 Teknisk utveckling och implementering av IT-stöd, som funktion av tiden.

En förenklad bild av den tekniska utvecklingen och implementeringen ges i figur
6.4. Den förstnämnda har ökat exponentiellt medan den senare planar ut. Den

Teknisk 
utveckling

Tid

Implementering 
IT-stöd

Tid

FIGUR 6.4 Teknisk utveck-
ling och implementering
av IT-stöd, som funktion
av tiden.
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branta ökningen i implementering har skett främst genom att PC:n blivit var mans
egendom och erbjudit individen en mängd program och verktyg. Internet och e-post
har revolutionerat kommunikationen på kort tid. Den strategiska integrerade
användningen verkar däremot ta lång tid att implementera trots att den tekniska
utvecklingen fortsätter. Undersökningen tyder på att användarna inte hinner ta till sig
det som utvecklas och att de redan nu upplever att befintliga programs kapacitet
endast används till 5 – 10 procent. Det är inte mer teknik som efterfrågas utan ett
bättre utnyttjande av befintlig teknik.

6.2.5 Kulturella aspekter
De främsta tecknen på kulturell inverkan ses hos entreprenörerna. Hos dem är det
tydligt hur ett gammalt yrke med hantverkstraditioner hamnar i konflikt i mötet
med ny teknik. Förklaringarna till den låga kunskapen beskrivs som ovilja att lära,
problem med att få tid att lära och framförallt en inställning från flera aktörer att
datorer är främmande verktyg på byggarbetsplatsen. De representerar en helt annan
typ av arbete. Kärnverksamheten på en byggarbetsplats är montage av fysiskt
material med, i många avseenden, gamla hantverksmässiga metoder. IT ger i dessa
sammanhang inget stöd, utan det som kan utföras med IT uppfattas som admi-
nistrativ sidoverksamhet och får lägre prioritet. Nya IT-verktyg kan också innebära
krav på utförande av nya arbetsmoment som tidigare gjordes av någon annan.
Dessa uppfattas därför mer som en belastning än ett stöd. Den befintliga yrkes-
eller branschkulturen utgör då en barriär för förändring som är svår att hantera
och som även är förståelig. Nyttan för den enskilde hantverkaren eller platschefen
är begränsad och den ger snarare effekt för det större perspektivet, projektet.

En befintlig kultur kan även verka som påskyndare av innovationer. Flera av de
intervjuade anger att de har värderingar och förhållningssätt som stödjer förän-
dringar. Att tekniskt ligga långt framme är ett vanligt uttalat önskemål även om
ingen vill ligga längst fram.

Att förändra eller skapa nya arbetssätt är en svårighet för fler än entreprenörer.
IT-verktyg eller system kräver ofta att individer eller organisationer ändrar sitt sätt
att arbeta, vilket möter motstånd hos användarna, framförallt om det innebär nya
arbetsmoment. Sundell (2003) behandlar frågans positiva aspekt under rubriken
”Först formar vi verktygen, sedan formar de oss”. Författaren beskriver en utveckling
där motivet först är att effektivisera manuella rutiner och ersätta människor med
maskiner, varpå denna förändring skapar förutsättningar för ändrade arbetssätt
och processer, allt eftersom vi lär oss använda verktygen. Den andra sidan av myntet
visar sig i intervjuerna genom att individer känner sig störda i sin yrkesroll av för
mycket IT-stöd. Nya rutiner upplevs onödiga, och automatisering av och kopplingar
mellan system leder till att yrkeskunskap tappas och i förlängningen kan gå förlorad.



Begreppet ”mognad” används flitigt av respondenterna och kan av intervjuernas
sammanhang tolkas som en blandning mellan attityder, inställningar och kunskap.
”Branschen är inte mogen”, ”Det är en mognadsfråga det där...” är exempel på utta-
landen som understryker kravet på att en mottaglig kultur behövs för att lyckas
med strategiska IT-satsningar. Ett exempel är ett av fastighetsföretagen där tidigare
försök att implementera ett system fallerat på grund av ointresse, och där sedan
den ”ökade mognaden” gjort att projektet väckts till liv av användarna och nu är
på väg att lyckas.

Till de kulturella aspekterna hör även de olika yrkeskulturernas särart och deras
förståelse för varandra. Flera exempel på detta har givits i intervjuerna: Arkitekters
redovisning av rumsbeskrivningar som inte stöder entreprenörens sätt att arbeta;
materialleverantörer som inte tillhandahåller produktinformation i lämpligt format;
arkitekters och teknikkonsulters låga förståelse för entreprenörers problem med
projektgemensamma platser och det kanske viktigaste: program- och system-
tillverkares låga förståelse för den verksamhet där verktygen ska användas.

Att hantera kulturella motsättningar vid införande av IT är en svår balansgång
som handlar om att förändra attityder där dessa blir kontraproduktiva och att
kunna se till de speciella förhållanden som inverkar på en yrkeskategori och inse
när IT-stödet blir ett hinder, och framförallt att kunna skilja på dessa två.

6.2.6 Avslutande diskussion
Diskussionen under rubrikerna 6.2.1 – 6.2.5 har resulterat i en ansats till modell
som förenklat beskriver sambanden mellan olika orsaker till IT-användning, se
figur 6.5. Modellen ger inte anspråk på att beskriva en exakt bild IT-användningens
orsaker, utan är en idé som bygger på iakttagelser från forskningsprojektet och som
skulle kunna fungera som ansats i fortsatt forskning inom området.
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De olika kategorierna i figur 6.5 beskrivs här i den ordning figuren anger.

Praktisk nytta
För att det ska vara möjligt att skapa en förändring med hjälp av IT – att införa ett
nytt system, förändra processer och rutiner eller skapa nya produkter eller affärsmodell-
ler – krävs först och främst att en praktisk nytta kan identifieras. Saknas den prak-
tiska nyttan kommer projektet att misslyckas. Nyttan kan vara något som inte iden-
tifierats som behov men som uppstått när tekniska framsteg gjorts. Detta beskrivs av
Betts (1993) som ”technology-push”. Ett bättre angreppssätt är dock ”strategy-pull”
där ett behov eller en strategi för förändring är utgångspunkten och IT utgör stödet.

Ekonomiska möjligheter/hinder
När nyttan definierats måste det finnas ekonomiska möjligheter att genomföra för-
ändringen. Om en framtida vinst på något sätt kan kalkyleras är detta utmärkt,
men inte något krav. Investeringar i IT görs även om den ekonomiska vinsten inte
kan fastställas eller till och med även om det kan fastställas att den uteblir. Det
måste dock finnas ekonomiska förutsättningar och kostnaden kan bli ett hinder
som medför att förändringen inte genomförs.

Kunskap/kompetens och kultur
Om både nytta och ekonomiska förutsättningar existerar återstår två områden
som inverkar på förutsättningarna för en implementering. Dessa är kunskap/kom-
petens och kultur, vilka i viss mån samverkar till det som i undersökningen
uttryckts som ”mognad”. Kunskap behövs både inom IT och inom det verksam-
hetsområde där den nya satsningen ska verka. Kulturen inom verksamhetsområdet
kan verka påskyndande eller hämmande på förändringsprocessen. Kunskap och
kompetens samverkar genom att en viss kultur kan underlätta lärande och på mot-
svarande sätt kan hög kunskap bidra till positiv förändring av kulturen.

Organisation 
Dessa fyra områden verkar på olika organisatoriska nivåer som här delats in i:
individ, företag/projekt samt bransch enligt figur 6.5. Beroende på i vilken nivå som
förändringen initieras eller drivs får implementeringsprojektet olika förutsättningar.
IT-projekt som identifieras på individnivå och utgår ifrån behov i den dagliga
verksamheten har goda chanser att lyckas, eftersom de föds ur den kunskap och i
den kultur där resultatet ska användas. De har dock liten chans att generera stora
förändringar eller skapa stora vinster, utan stannar ofta vid en effektivisering av
befintliga arbetsmoment eller automatisering av manuella rutiner. Projekt som
däremot identifieras eller styrs på hög organisatorisk nivå – exempelvis bransch-
nivå – har om de lyckas potential att skapa större förändringar med betydligt
större vinster. Det innebär också stora risker och chansen till en genomförd imple-
mentering är sämre, på grund av avståndet till de slutliga användarna.
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IT-Barometerns resultat och de genomförda intervjuerna tyder på att de flesta
satsningar görs för att effektivisera befintliga arbetsmoment och eliminera manuella
rutiner. Det som är lättast att motivera är det som skapar nytta för individer och
där det också går att beräkna lönsamheten. Företagsnytta och projektnytta är svårare
att uppnå och branschnytta är ännu svårare även om alla aktörer skulle tjäna på
resultatet.

Att IT trots detta har skapat strukturella förändringar är dock uppenbart och trots
att det skett på relativt kort tid har vi ibland svårt att se dem. Många av de inter-
vjuade hade först svårt att ange några förändringar i verksamheten som orsakats
av IT, men under intervjuerna framkom att antalet sekreterare minskat och ritarna
försvunnit, att kunskap om verktyget nu utgör en stor del av yrkesrollen, att nya
företagstyper etablerats, att verksamheter centraliseras och att olika ansvarsroller
förskjutits och ifrågasatts. Förändringar som är både av godo och av ondo. IT som
verktyg upplevs idag som självklart och branschen är beredd att ta till sig det som
kan förbättra arbetet och samarbetet. Detta gäller även större strukturella förän-
dringar, men de har en längre väg att gå och kräver branschgemensamma sats-
ningar, samarbete och förståelse för varandras verksamheter.

6.3 Måluppfyllelse och fortsatt forskning
De fyra mål som ställdes upp för arbetet i kapitel 1 var följande:

1. Att ta fram ett verktyg för att kunna göra upprepade mätningar
av IT-användningen i bygg- och fastighetsbranschen.

2. Att med hjälp av verktyget utföra minst två mätningar i Sverige.
3. Att jämföra resultatet av mätningarna i Sverige med resultatet från 

motsvarande mätningar, dels för bygg- och fastighetsbranschen 
i andra länder, dels för andra branscher i Sverige.

4. Att genomföra en studie för att få ökad förståelse för den rådande 
användningen.

Hur det första målet uppfyllts framgår av kapitel 2 där framtagandet av verktyget
IT-Barometern beskrivs. Verktyget har använts för att göra mätningar två gånger
vardera i Sverige, Danmark och Finland, samt en gång i Kanada, vilket uppfyller
mål två. Resultatet av mätningarna redovisas i kapitel 3. De jämförelser som gjorts
med andra mätningar och hur mål tre behandlats, beskrivs i kapitel 4. Mål fyra
slutligen, har uppfyllts genom den intervjustudie som redovisas i kapitel 5 och
delar av kapitel 6.

De utförda undersökningarna, såväl enkäterna som intervjustudien har bidragit
till kunskap om hur IT används i bygg- och fastighetsbranschen, vilka effekter det
skapat, vilka problem och hinder som finns samt ökat förståelsen för hur företag
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i branschens olika delar resonerar om IT som strategiskt verktyg. Fortsatt forskning
kan genomföras inom flera av de områden som berörs i uppsatsen. En vidareut-
veckling av enkätverktyget i samarbete emellan fler länder där också urvals- och
analysmetoder fastställs, skulle skapa förutsättningar för fler och djupare jämförelser.
Med utgångspunkt från det som framkommit i intervjustudien skulle fördjupade
studier av hur entreprenörer kan dra större nytta av IT i deras kärnverksamhet,
vara intressant. Inte minst i syfte att nå de produktivitesökningar som uppnåtts i
annan industri. En annan ansats för fortsatt forskning är att försöka verifiera eller
falsifiera figur 6.5 i fråga om hur kategorierna av orsaker samverkar. Figuren skulle
kunna utvecklas till en mer komplett teoretisk modell. En ökad kunskap om orsa-
kernas samverkan skulle underlätta för företagen att fatta beslut om, samt imple-
mentera IT-satsningar.
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 1

i.  FÖRETAGSFAKTA 

i.i Företagstyp 

[   ]  Byggherre           
[   ]  Fastighets-

förvaltare
          

[   ]  Konsult [   ]  Arkitekt [   ] Konstruktör [   ] VVS [  ]  El [   ] Övrigt 

[   ]  Entreprenör [   ]  Bygg [   ] El [   ] VVS [  ]  Mark [   ] Övrigt 

[   ]  Materialtill-
verkare

[   ]  Tillverkar 
produkter

[   ] Tillverkar 
material 

[   ]      

[   ]  Handel           
[   ]  Stadsbyggnads-

kontor
          

[   ]  Övrigt:  

i.ii Hur många anställda har företaget? 

Totalt antal anställda Antal tjänstemän Antal yrkesarbetare 

   

i.iii I vilken kommun har företaget sin verksamhet? 

 Om företaget har verksamhet på flera orter, ange region / regioner  

 [   ] Norrland [   ] Stockholmsregionen  [   ] Hela landet 
 [   ] Svealand [   ] Göteborgsregionen  [   ] Internationellt 
 [   ] Götaland [   ] Malmöregionen 

i.iv Vilken typ av verksamhet arbetar företaget med för närvarande? 
Ange i % av total verksamhet

Husbyggnad  Nyproduktion  
Anläggning  ROT  

Σ 100 % Σ 100 % 

i.vi Roll i företaget hos den som svarar 

[   ] Företagsledning [   ] Projektledning 
[   ] IT-ansvarig [   ] Handläggning 
[   ] Övrig stab [   ] Arbetsledning 
[   ] Inköp [   ] Övrigt: 
[   ] Försäljning 

Bilaga 1
– Enkätformulär IT-Barometern 1998
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1 Datorer allmänt 

1.1 Vilken typ av datorer finns på företaget? 

 För arbetsstationer och minidatorer anges även externt levererade tjänster. 

Datortyp Antal Stationära Antal Bärbara
PC Totalt   
  Pentium   

Äldre datorer   
MAC Totalt   
  PPC   

Äldre datorer   
Arbetsstation (ex. SUN, HP)  
Minidator (ex. IBM, HP, 

Digital): 

1.2 Vilken / vilka av följande operativsystem används på företaget? 
Om flera typer används, ange andelen användande i %

Operativsystem Användande i % 
[   ] DOS enbart  
[   ] DOS med Windows 3.11  
[   ] Windows 95  
[   ] Windows NT  
[   ] UNIX  
[   ] OS/2  
[   ] Mac OS  
[   ] Övrigt  

Σ 100 %

1.3 Uppskatta hur IT-investeringarna har förändrats, och kommer att förändras.

Ökning Konstant Minskning 
De senaste två åren [   ] [   ] [   ] 
Kommande två år [   ] [   ] [   ] 

1.4 Vilka av nedanstående programvaror finns på företaget? 
Sätt en etta för den mest använda programvaran i varje kategori och kryss för 

övriga program. 

Programpaket Ordbehandling Kalkylprogram Mail program
MS-office [   ] MS-word [   ] MS-Excel [   ] MS-mail [   ] 
Perfect office [   ] Wordperfect [   ] Lotus 123 [   ] Pegasus Mail [   ] 
Lotus SmartSuite [   ] Lotus Ami Pro [   ] Quatro Pro [   ] First class [   ] 
      Lotus [   ] 
      Eudora [   ] 
Övrigt, Ange vilket: Övrigt, Ange vilket: Övrigt, Ange vilket: Övrigt, Ange vilket: 
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Projektplanerings-
program

Databaser Tekniska 
beräkningsprogram 

Administrationsprogram
(Bokföring, Fakturering, 

Personal / Löner) 
MS Project [   ] MS-Access [   ] Ange vilket/vilka: Ange vilket/vilka: 
CA-Super project [   ] Lotus Approach [   ]   
Time line [   ] Paradox [   ]   
Byggplanering [   ] dBase [   ]   
Övrigt, Ange vilket: Övriga databaser, Ange 

vilka:

1.5 Finns CAD på företaget?   [   ] Ja [   ] Nej 

Om du svarat nej på fråga 1.5 kan du hoppa över kapitel 2 och gå direkt till fråga 3.1 

2 CAD 

2.1 Vilken typ av programvara använder ni till CAD? 

Programvara Antal licenser Version Vilken Datortyp (ex. 
PC, Unix) 

AutoCAD    
AutoCAD LT    
Microstation    
ArchiCAD    
SteelCAD    
Medusa    
Övrigt, Ange typ:    

CAD Applikationer  
POINT [   ] 
Speedicon [   ] 
Microstation Tri-forma [   ] 
Övrigt, Ange typ: 

2.2 Finns GIS på företaget? [   ] Ja [   ] Nej 

Vilken programvara?  
AutoCAD Map [   ] 
Microstation [   ] 
Övrigt, Ange viken: 
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3.1 Uppskatta i vilken utsträckning följande arbetsmoment utförs mha datorer. 

 0 - 20 % 20 - 50 % 50 - 80 % 80 - 100 % 
Bokföring [   ] [   ] [   ] [   ] 
Fakturahantering [   ] [   ] [   ] [   ] 
Beskrivningar [   ] [   ] [   ] [   ] 
Tekniska beräkningar [   ] [   ] [   ] [   ] 
Mängdförteckningar [   ] [   ] [   ] [   ] 
Tid- och resursplanering [   ] [   ] [   ] [   ] 
Materialstyrning/Inköp [   ] [   ] [   ] [   ] 
Kostnadskalkylering/budget [   ] [   ] [   ] [   ] 
Offerering [   ] [   ] [   ] [   ] 
Akvisition [   ] [   ] [   ] [   ] 
Övrigt: [   ] [   ] [   ] [   ] 

1 *)Besvaras endast av projektörer

2.3 *)1Uppskatta hur stor del av det totala projekteringsarbetet, rörande ritningar, 
som utförs med hjälp av CAD 

[   ] 0% 
[   ] 10% 
[   ] 30% 
[   ] 50% 
[   ] 70% 
[   ] 90% 
[   ] 100% 

2.4 *)På vilket sätt arbetar ni med CAD? Uppskatta andel av CAD-
projekteringstiden (%) 

 0-10 % 10-40 % 40-60 % 60-90 % 90-100 %
2D I form av ”elektroniskt ritbord”. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
2D Modellbaserat med ritningsutsnitt från en 
modellfil. 
(Ex. Modelspace/Paperspace, modell- och plotfiler

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

3D Objektsorienterad modell med geometriska 
objekt, byggnadsobjekt.  
(Ex. Point 5, Speedicon) 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

3D Objektsorienterad produktmodell. 
(Ex. SteelCAD, hela produkten i databasen) 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

2.5 Har företaget någon egen CAD-handbok för interna rutiner? 

  [   ] Ja  [   ] Nej 

 Om ja, är detta en del av kvalitetssytemet? 

  [   ] Ja  [   ] Nej 

3  Användande av datorer och IT-hjälpmedel 

156 ‒   ‒
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3.2 Ange hur ofta följande material skickas digitalt  

  Skickas EJ Skickas digitalt 
  Aldrig <50 % >50 % Alltid 
Skisser / Program [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Förslagshandlingar / Huvudhandlingar [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Bygg- och relationshandlingar [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Beskrivningar [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Anbudsförfrågningar [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Beräkningar [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Beställningar (inköpsorder), Fakturor [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Mötesprotokoll [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Övrigt      

3.3 Hur stor andel av personalen…

 Ange i % av totala 
antalet anställda 

Ange i % av 
antalet tjänstemän

Ange i % av antalet 
yrkesarbetare 

…använder datorer i arbetet?    
…har en egen dator?    
…har fått någon form av data- 
    utbildning? 

   

…kommer inom det närmaste
året att erbjudas datautbildning 

   

3.4 Vilken genomsnittlig datorkompetens har de olika personalkategorierna inom 
ert företag, och vilka har fått eller kommer att erbjudas datautbildning? 

 Kategorin finns 
ej på företaget 

För låg Tillräcklig Utmärkt Har fått / kommer att 
erbjudas datautbildning

Yrkesarbetare [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Platschef/Arbetsledare [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Arkitekter [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Ingenjörer [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Ritare [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Administrativ personal [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Företagsledning [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Övriga  [   ] [   ] [   ] [   ] 
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4 Dator- och telekommunikation 

4.1 Finns ett eller flera lokala nätverk (LAN) på företaget?   [   ] Ja [   ] Nej 

Vilken nätverksmjukvara?  
Windows NT [   ] 
Windows för workgroups [   ] 
Novell [   ] 
OS2 [   ] 
Övrigt, Ange typ: 

Annan form av hopkoppling (typ printershare): 

4.2 Finns uppkoppling mot externt nätverk? [   ] Ja [   ] Nej 

Typ av uppkoppling Internet Övrigt 
Modem [   ] [   ] 
ISDN  [   ] [   ] 
Fast uppkoppling [   ] [   ] 

4.3 Hur många av de anställda har tillgång till följande utrustning (Ange andel i %)

 Andel av totalt antal 
anställda

Andel av antal 
tjänstemän

Andel av antal 
yrkesarbetare 

Mobiltelefon    
Personsökare     
Egen epost-adress     
WWW    
 Tillgång från egen dator    
 Allmän tillgång från

annan dator 
   

4.4 Har företaget någon hemsida på Internet?  [   ] Ja [   ] Nej  

Om Ja, Ange WWW-adress: 

4.5 Har företaget något Intranet,   [   ] Ja [   ] Nej  

4.6 Uppskatta hur många timmar per vecka du arbetar framför datorn h 

 Hur stor andel utgör detta av din arbetstid % 
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5 Informationsteknologins roll i företaget 

5.1 Finns på företaget någon.. 

..IT-ansvarig ? [   ] Ja [   ] Heltidsanställd
  [   ] IT-ansvarig med andra arbetsuppgifter också
 [   ] Nej 

..IT-avdelning? [   ] Ja 
 [   ]Nej 

5.2 Har företaget någon uttalad IT-strategi? 

[   ] Ja, dokumenterad i skriftlig form 
[   ] Ja, i form av muntliga överenskommelser 

 [   ] Nej 

5.3 Har företaget någon egen IT-handbok för interna rutiner? 

  [   ] Ja 
[   ] Nej 

Om ja, är detta en del av kvalitetssystemet? 

  [   ] Ja 
[   ] Nej 

5.4 Vad är inställningen till ett ökat IT-användande hos de anställda? 
Ange på en skala från 1 till 4, där 1 är motstånd och 4 är engagemang

 1 2 3 4  
Motstånd [   ] [   ] [   ] [   ] Engagemang 

5.5 Vilka är motiven för beslut om nya IT-satsningar? 
Proritera motiven från 1-3, där 1 har högsta prioretet

 [   ] Krav från beställare
 [   ] Krav från medarbetare 
 [   ] Nödvändigt konkurrensmedel 
 [   ] Vill effektivisera det tekniska arbetet 
 [   ] Vill effektivisera det administrativa arbetet 
 [   ] Önskemål att ligga långt fram i den tekniska utvecklingen 
 [   ] Övrigt: 
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5.6 På vilket sätt har IT medfört ändringar i projekterings-/ byggprocessen? 

 Högre Ingen 
skillnad

Lägre 

Antal fel i dokumentationen [   ] [   ] [   ] 
Antal byggfel [   ] [   ] [   ] 
Dokumentskvalitet [   ] [   ] [   ] 
Tempo i processen [   ] [   ] [   ] 
Komplexitet [   ] [   ] [   ] 
Svårighetsgrad [   ] [   ] [   ] 
Administrationsbehov [   ] [   ] [   ] 
Andel nya arbetsmoment [   ] [   ] [   ] 

Övriga förädringar: 

5.7 Har IT-införande medfört ökad/minskad produktivitet på något/några av 
följande områden? 

 Markant minskad  
produktivitet (>30%)

I stort oförändrad
produktivitet

Markant ökad
produktivitet (>30%)

Vet ej 

Materialadministration [   ] [   ] [   ] [   ] 
Allmän administration [   ] [   ] [   ] [   ] 
Projektledning [   ] [   ] [   ] [   ] 
Projektering [   ] [   ] [   ] [   ] 
Arbetsplatsledning [   ] [   ] [   ] [   ] 
Övriga områden: [   ] [   ] [   ] [   ] 

5.8 Vilka framtidsplaner har företaget vad gäller IT-satsningar och IT-användande
de närmaste två åren? 

Gradera de tre ämnen som ni kommer att lägga störst tyngdpunkt på från 1-3, 

där 1 är det viktigaste

[   ] CAD 
[   ] Dokumenthantering 
[   ] Produktmodeller 
[   ] Ekonomisystem 
[   ] System för kostnadskalkylering/kostnadsstyrning 
[   ] System för tekniska beräkningar 
[   ] Projektstyrning 
[   ] Internet/Web 
[   ] EDI 
[   ] Virtual Reality 
[   ] Bärbar utrustning 
[   ] Övrigt: 
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5.9 Vilka fördelar anser ni att ett ökat IT-användande medför i ert företag? 
Proritera de tre främsta fördelarna från 1-3, där 1 är den främsta fördelen

 [   ] Bättre ekonomisk kontroll 
 [   ] Bättre kommunikationer 
 [   ] Högre kvalitet i utfört arbete 
 [   ] Snabbare utfört arbete 
 [   ] Möjlighet att dela gemensam information 
 [   ] Enklare/snabbare tillgång till gemensam information 
 [   ] Möjlighet att minska på personal 
 [   ] Ökad flexibilitet för tillfredsställande av kunder 
 [   ] Lättare hantering av stora mängder data 
 [   ] Möjlighet till hem-/distansarbete 
 [   ] Minskad pappersanvändning 
 [   ] Ökad trivsel hos personalen 

[   ] Ökar företagets attraktivitet vid rekrytering av ny personal 
 [   ] Övriga fördelar:

5.10 Vilka är de största hindren för ett ökat IT-användande på ert företag? 
(Proritera de tre största hindren från 1-3, där 1 är det största hindret)

 [   ] För höga investeringskostnader 
 [   ] Ständiga krav på uppgraderingar av hård- och mjukvara 
 [   ] Extraarbete i form av ”onödiga” inmatningar av data 

[   ] Informationsöverflöd
 [   ] Risk att IT-användande leder till ineffektivitet 
 [   ] Ökade kunskapskrav på anställda
 [   ] Minskad säkerhet

[   ] Brist på standarder / samordningsproblem gör att man hellre arbetar 
 manuellt. 
[   ] Bristande intresse/engagemang från företagsledningen 
[   ] Svårighet att mäta vinster/göra investeringsbedömningar 
[   ] Beslutsfattare har inte tid med IT-satsningar pga hög arbetsbelastning 
[   ] Allmän inställning att de gamla arbetssätten har fungerat bra i alla år och att 
 förändringar är onödiga 

 [   ] Övriga hinder: 
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6 Branschfrågor 
6.1 Hur väl känner du till följande forskningsprogram inom IT/Bygg 

 Känner ej till Har hört talas om Är väl insatt i
IT Byggprogrammet [   ] [   ] [   ] 
IT Bygg 2002 [   ] [   ] [   ] 
EDI Byggföreningen [   ] [   ] [   ] 

6.2 Vilka önskemål och förväntningar har du på dessa forskningsprojekt / 
informationstjänster 

6.3 Har du kommit i kontakt med / använt följande standarder? 

Standard Känner
till

Känner ej 
till

Använder Skulle vilja 
använda

Önskar att 
fler använder

BSAB [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Bygghandlingar 90 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Förvaltningshandlingar 2000 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
EDIFACT [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
IFC [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
SBEF [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
STEP [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

6.4 Vad anser du om IT-kunskaperna hos nyutexaminerade? 

 För låg Tillräcklig Utmärkt Vet ej  För allmän För detaljerad 
Tekniskt gymnasium [   ] [   ] [   ] [   ]  [   ] [   ] 
Högskoleingenjörer [   ] [   ] [   ] [   ]  [   ] [   ] 
Civilingenjörer [   ] [   ] [   ] [   ]  [   ] [   ] 
Arkitekter [   ] [   ] [   ] [   ]  [   ] [   ] 
Civilekonomer [   ] [   ] [   ] [   ]  [   ] [   ] 

Hur lång tid tog det att fylla i enkäten? 

Skulle du kunna tänka dig att fylla i en likadan enkät om två år ?  [   ] Ja [   ] Nej 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Fakta om arbetsstället

Vilken av följande typer av arbetsställen passar
bäst in på er verksamhet? Om flera typer passar in,
ange den typ som beskriver den huvudsakliga verksamheten

■ Arkitekt

■ Teknisk konsult

■ Fastighetsförvaltare

■ Entreprenör

■ Materialtillverkare/handel

■ Annan……………...............…………...........……

Datorer och programvarorDatorer och programvaror

Programtyper Använder Använder inte men Använder inte
planerar att använda och behöver inte

Allmänna program
Ordbehandling ■ ■ ■
Kalkylprogram ■ ■ ■
E-postprogram ■ ■ ■
Databasprogram ■ ■ ■
Administrationsprogram ■ ■ ■
(bokföring, fakturering,
personal/löner)

Branschspecifika program
Tekniska beräkningsprogram ■ ■ ■
Planeringsprogram (tid-
och resursplaner) ■ ■ ■
Program för underhålls-
planering för fastigheter ■ ■ ■
Program för hyresadminist-
ration för fastigheter ■ ■ ■
Program för byggkalkyler ■ ■ ■
Övrig      programtyp ■ ■ ■
............................
............................

1 Använder ni persondatorer, arbetsstationer eller terminaler på arbetsstället?

■  Ja ■  Nej Om Nej, gå till fråga 17

2 Vilka av nedanstående programtyper används på arbetsstället?

Vill Du att vi skickar resultaten av undersökningen när
den är klar?  ■  Ja tack Med arbetsställe menas här varje adress,

fastighet eller grupp av närliggande fastig-
heter, där företaget bedriver verksamhet
(ej hemadresser).

Sysselsatta=samtliga anställda på
arbetsstället + arbetande ägare

Hur många sysselsatta finns på arbetsstället?
Ange antalet sysselsatta totalt. Ange också i förekommande fall antalet tjänstemän och yrkes-
arbetare. Om detta är svårt att ange exakt, vänligen uppskatta antalet.

Totalt antal sysselsatta Varav antal tjänstemän Varav antal yrkesarbetare

Bilaga 2
– Enkätformulär IT-Barometern 2000
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3 Hur stor andel av de sysselsatta har tillgång till följande utrustning?

Anges av alla Anges om yrkesarbetare
finns på arbetsstället

Andel av syssel- Andel av Andel av
satta totalt tjänste- yrkes-

män arbetare

Egen persondator, arbetsstation, eller
terminal på arbetsstället ............% ........... % ............%

Persondator i hemmet, genom att
företaget via löneavdrag
hyr ut datorn till arbetstagaren ............% ........... % ............%

Persondator i hemmet som företaget
äger och gratis låter arbetstagaren
disponera ............% ........... % ............%

Egen extern e-postadress under
företagets domän ............% ........... % ............%

Egen mobiltelefon som företaget äger
och låter arbetstagaren disponera ............% ........... % ............%

Egen handdator med möjlighet till
synkronisering med PC ............% ........... % ............%

4 Finns CAD på arbetsstället? Med CAD (Computer Aided Design) avses programvara för att fram-
ställa ritningar digitalt. ■  Ja ■  Nej

5 Finns GIS på arbetsstället? Med GIS (Geographic Information System) avses programvara för
geografisk informationshantering. ■  Ja ■  Nej

6 Utför ni något projekteringsarbete? ■  Ja ■  Nej Om Nej, gå till fråga 8

7 Vilka av följande tekniker används vid projektering? Uppskatta respektive andel av den
totala projekteringstiden rörande ritningar som respektive teknik används samt sätt ett kryss
om andelen ökat de senaste två åren

Tekniker/program för % av projekteringstiden Andelen har ökat de
projektering senaste två åren

■ Handritande .............................. ■

■ AutoCAD .............................. ■
■ AutoCAD ADT .............................. ■
■ ArchiCAD .............................. ■
■ Microstation .............................. ■
■ Annat .............................. .............................. ■
■ Annat .............................. .............................. ■

SUMMA 100 %



‒   ‒ 165

4

Följande två frågor innehåller många delfrågor. Alla är kanske inte aktuella för er verksamhet.
Sätt då kryss i rutan ”Inte aktuellt”. Vi ber er dock att läsa igenom allt och svara på det som rör er
verksamhet.

8 Ungefär i hur stor andel uppskattar ni att följande arbetsmoment utförs med hjälp av
datorer på ert arbetsställe. Kryssa endast en ruta per rad.

Uförs med hjälp av datorer Utförs endast Inte
1–39% 40–59% 60–99% 100% manuellt aktuellt

Bokföring ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fakturahantering ■ ■ ■ ■ ■ ■
Beskrivningar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tekniska beräkningar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mängdförteckningar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tid- och resurs-
planering ■ ■ ■ ■ ■ ■
Materialstyrning/Inköp ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kostnadskalkylering/
budget ■ ■ ■ ■ ■ ■
Offerering ■ ■ ■ ■ ■ ■
Marknadsföring ■ ■ ■ ■ ■ ■
Hyresadministration
för fastigheter ■ ■ ■ ■ ■ ■
Underhållsplanering
för fastigheter ■ ■ ■ ■ ■ ■
Övrigt: ■ ■ ■ ■ ■ ■
.....................

Användande av datorer och IT-hjälpmedelAnvändande av datorer och IT-hjälpmedel

9 Ungefär i hur stor andel uppskattar ni att följande material skickas digitalt på ert
arbetsställe? Frågan avser material som skickas digitalt både internt och till externa aktörer.
Kryssa endast en ruta per rad.

Skickas digitalt Skickas endast Inte
på annat aktuellt

1–39% 40–59% 60–99% 100% sätt

Skisser/Program ■ ■ ■ ■ ■ ■
Förslagshandlingar/
Huvudhandlingar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bygg- och relations-
handlingar ■ ■ ■ ■ ■ ■
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10 Finns ett eller flera lokala nätverk (LAN) på arbetsstället? ■  Ja ■  Nej

fortsättning fråga 9

Skickas digitalt Skickas endast Inte
på annat aktuellt

1–39% 40–59% 60–99% 100% sätt

Beskrivningar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anbudsförfrågningar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Beräkningar ■ ■ ■ ■ ■ ■
Beställningar (inköpsorder),
fakturor ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kvalitetsresultat/provnings-
resultat för material ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mötesprotokoll ■ ■ ■ ■ ■ ■
Övrigt ■ ■ ■ ■ ■ ■
..................................

Dator och telekommunikationDator och telekommunikation

11 Finns uppkoppling mot Internet på arbetsstället? Flera Ja-alternativ kan anges.

■ Ja, via analogt modem
■ Ja, via uppringt ISDN
■ Ja, via fast uppkoppling
■  Nej Om Nej gå till fråga 17

13 Har arbetsstället/företaget någon hemsida på Internet?

■ Ja
■ Nej men skulle behöva
■ Nej, behöver ingen

Om Ja, vad innehåller den?
■ Nyheter
■ Företagspresentation
■ Projektpresentationer
■ Tjänster, beställningar
■ Övrigt: ...................................................

............................................................

12 Hur stor andel av de sysselsatta har tillgång till:

Anges av alla Anges om yrkesarbetare
finns på arbetsstället

Andel av syssel- Andel av Andel av
satta totalt tjänste- yrkes-

män arbetare

Internet från egen dator ............% ........... % ............%

Internet från annan gemensam dator ............% ........... % ............%
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16 Har arbetsstället/företaget något intranät? Med intranät menas en webbmiljö
som endast är tillgänglig inom arbetsstället/företaget

■ Ja
■ Nej men det skulle vi behöva
■ Nej, behövs inget

14 Har ni använt någon form av projektgemensam plats på Internet för lagring och 
överföring av filer och dokument i något projekt?

■ Ja

■ Nej, men det skulle vi ha nytta av

■ Nej, behövs inte

Om Ja, i hur stor grad använder ni
sådana system?

■ I enstaka projekt

■ I färre än hälften av alla projekt

■ I hälften av alla projekt

■ I fler än hälften av alla projekt

■ I nästan alla projekt

15 Uppskatta hur stor andel av omsättningen under år 2000 vid arbetsstället som kommer
från elektronisk handel. Med elektronisk handel avses köp och/eller försäljning som sker 
genom att varan eller tjänsten beställs via ett elektroniskt formulär.

Använder elektronisk handel Använder ingen Inte
Upp till 2–4 % 5–9 % 10–24 % 25–49% 50– % elektronisk aktuellt
1 %  handel

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Om Ja, vad innehåller det?
■ Nyheter
■ Handböcker
■ Projektinformation
■ Personalinformation
■ Kvalitetsinformation
■ Övrigt: .................................

..........................................



168 ‒   ‒

7

17 Har arbetsstället/företaget någon uttalad IT-strategi? Med IT-strategi avses någon form
av överenskommelse om vilka mål man har med verksamhetens IT-stöd och vilka medel
man avser använda för att nå målen.

■ Ja, dokumenterad i skriftlig form

■ Ja, i form av muntliga överenskommelser

■ Ja, både muntlig och skriftlig

■ Nej, men skulle behöva

■ Nej, behöver ingen

■ Känner inte till

19 Uppskatta hur IT-investeringarna har förändrats, och kommer att förändras.

Minskning Konstant Ökning

De senaste två åren ■ ■ ■
1999–2000

Kommande två år ■ ■ ■
2001–2002

Informationsteknologins roll i företagetInformationsteknologins roll i företaget

18 Har ni de senaste två åren gjort några investeringar i IT. Med investeringar avses utgifter i
hård- och mjukvara, utrustning för telekommunikation, nätverk, servrar och utbildning, EJ drift
och underhåll eller lönekostnader för IT-personal.

■  Ja ■  Nej Om Nej, gå till fråga 20
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20 Hur viktiga är följande motiv för beslut om nya IT-satsningar?

Inte Bara Ganska Viktigt Mycket Ingen
viktigt lite viktigt viktigt  åsikt

alls viktigt

Krav från kunder ■ ■ ■ ■ ■ ■
Krav från medarbetare ■ ■ ■ ■ ■ ■
Nödvändigt konkurrens-
medel ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vill effektivisera det
tekniska arbetet ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vill effektivisera det
administrativa arbetet ■ ■ ■ ■ ■ ■
Önskemål att ligga långt
fram i den tekniska
utvecklingen ■ ■ ■ ■ ■ ■
Önskemål att utveckla
nya produkter/nya affärs-
modeller ■ ■ ■ ■ ■ ■
Övrigt ■ ■ ■ ■ ■ ■
...............................

21 Har IT medfört förändringar i processen de senaste två åren (projekterings-, bygg-,
förvaltningsprocessen) och i så fall på vilket sätt?

Färre/ Ingen Högre/ Känner Inte
lägre  förändring fler  inte till aktuellt

Antal fel i ■ ■ ■ ■ ■
dokumentationen

Antal byggfel ■ ■ ■ ■ ■
Antal fel i relations- ■ ■ ■ ■ ■
dokument för fastighets-
förvaltning

Dokumentkvalitet ■ ■ ■ ■ ■
Tempo i processen ■ ■ ■ ■ ■
Komplexitet ■ ■ ■ ■ ■
Svårighetsgrad ■ ■ ■ ■ ■
Administrationsbehov ■ ■ ■ ■ ■
Andel nya arbetsmoment ■ ■ ■ ■ ■
Övriga förändringar ■ ■ ■ ■ ■
...............................
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22 Hur uppskattar ni att IT har påverkat produktiviteten de senaste två åren inom följande
områden?

Minskad  I stort Ökad Känner Inte
produkti- oförändrad produkti- inte till aktuellt
vitet med produktivitet vitet med
mer än 15 % (+/–15% förändr.) mer än 15 %

Allmän administration ■ ■ ■ ■ ■
Materialadministration ■ ■ ■ ■ ■
Fastighetsadministration ■ ■ ■ ■ ■
Projektledning ■ ■ ■ ■ ■
Projektering ■ ■ ■ ■ ■
Arbetsplatsledning ■ ■ ■ ■ ■
Inköp/Försäljning ■ ■ ■ ■ ■
Övriga områden:

……………………… ■ ■ ■ ■ ■

23 Inom vilka områden planerar ni att öka IT-användandet de närmaste två åren?

Sätt högst tre kryss för de ämnen som ni kommer att lägga störst tyngdpunkt på.

■ CAD

■ Dokumenthantering

■ Produktmodeller

■ Ekonomisystem

■ System för kostnadskalkylering/kostnadsstyrning

■ System för tekniska beräkningar

■ System för förvaltningsinformation

■ Nya affärsmodeller och verksamheter

■ Projektstyrning

■ Projektgemensamma platser för dokument och filer på Internet

■ Handel via Internet

■ Informationssökning via Internet

■ Virtual Reality

■ Bärbar utrustning/mobila system

■ Övrigt: .....................................................................

■ Planerar ej att öka IT-användandet
inom något område
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24 Vilka fördelar tycker ni att ett ökat IT-användande ger/skulle ge på ert arbetsställe?

Sätt högst tre kryss för de främsta fördelarna

■ Bättre ekonomisk kontroll

■ Bättre kommunikationer

■ Högre kvalitet i utfört arbete

■ Snabbare utfört arbete

■ Möjlighet att dela gemensam information

■ Enklare/snabbare tillgång till gemensam information

■ Möjlighet att utveckla nya produkter/nya affärsmodeller

■ Möjlighet att minska på personal

■ Ökad flexibilitet för tillfredsställande av kunder

■ Lättare hantering av stora mängder data

■ Möjlighet till hem-/distansarbete

■ Ökar företagets attraktivitet vid rekrytering av ny personal

■ Övriga fördelar: ..........................................................

25 Vilka tycker ni är de största hindren för eller nackdelarna med ett ökat
IT-användande på ert arbetsställe?

Sätt högst tre kryss för de största hindren/nackdelarna

■ För höga investeringskostnader

■ Ständiga krav på uppgraderingar av hård- och mjukvara

■ Ej kompatibla programvaror

■ Informationsöverflöd

■ Risk att IT-användande leder till ineffektivitet

■ Ökade kunskapskrav på anställda

■ Minskad säkerhet

■ Brist på standarder/samordningsproblem gör att man hellre arbetar manuellt

■ Bristande intresse/engagemang från företagsledningen

■ Svårighet att mäta vinster/göra investeringsbedömningar

■ Beslutsfattare har inte tid med IT-satsningar pga hög arbetsbelastning

■ Allmän inställning att de gamla arbetssätten har fungerat bra i alla år och att
förändringar är onödiga

■ Övriga hinder: ............................................................



1. INLEDANDE PRESENTATION  

•  Syfte med intervjun beskrivs. 
•  Information ges om intervjuns utförande och tidsåtgång  
•  Respondenten tillfrågas om medgivande till att intervjun spelas in 
•  Information ges om att alla lämnade uppgifter kommer att hanteras anonymt. 
•  Respondentens roll i företaget klargörs

2. INLEDANDE FRÅGA, IT OCH VERKSAMHETEN 

Frågor Förtydliganden/följdfrågor 
1. Kan du beskriva er verksamhet i stora 

drag och översiktligt hur ni använder IT 
på arbetsstället. Både i verksamheten och 
som stöd för verksamheten  

3. RESULTAT FRÅN IT-BAROMETERN 

Frågor Förtydliganden/följdfrågor 
1. Vad anser du att detta diagram/denna 

tabell betyder? Hur tolkar du resultatet? 
2. Var beror detta på, varför tror du 

resultatet ser ut som det gör? 
Försök förklara både hög och låg
användning. 

3. Känner du igen detta 
a) på ert företag? 
b) i branschen? 

Stämmer resultatet med hur det är på ert 
företag? 
Stämmer bilden med hur du trodde det såg
ut i branschen? 

Diagram som visas för samtliga respondenter 
•  Användning av projektgemensamma platser på Internet 
•  Betydelse av olika motiv för IT-satsningar 
•  Områden för planerade IT-satsningar 

Digram som visas för respektive delbransch 
Arkitekter •  Andel av total projekteringstid som olika tekniker 

används
Tekniska konsulter •  Andel av total projekteringstid som olika tekniker 

används
•  Användning inom tid- och resursplanering 
•  Användning inom kostnadskalkylering/budgetering 

Entreprenörer •  Användning inom tid- och resursplanering 
•  Användning inom kostnadskalkylering/budgetering 
•  Användning inom materialstyrning/inköp

Fastighetsförvaltare •  Användning inom hyresadministration och 
underhållsplanering 

•  Användning inom materialstyrning/inköp

Bilaga 3
– Intervjuplan
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4. BESLUTSGRUNDER, INVESTERINGAR, PLANERAD ÖKNING AV 
ANVÄNDNING 

Frågor Förtydliganden/följdfrågor 
1. Vilka beslutsgrunder använder ni när ni 

investerar i IT? 
Vilka överväganden gör ni vid investeringar? 
Vad avgör om ni gör investeringen eller inte? 
Hur bedömer ni nyttan av investeringen? 

2. Vem fattar beslut om investeringar? På vilken nivå i företaget fattas besluten? 
Är det olika för olika typer av investeringar 

3. Utvärderar ni utförda investeringar på
något sätt, och i så fall hur? 

Mäter ni effektivitet och produktivitet? 
Mäter ni användarnytta/tillfredsställelse hos 
användarna? 

4. Vad är nästa steg i utvecklingen i före-
taget, vad kommer ni främst att satsa på?

5. IT SOM MEDIUM FÖR REPRESENTATION AV OBJEKTET 

Frågor Förtydliganden/följdfrågor 
1. Vilken typ av representation av 

byggnaden/objektet är mest intressant 
för er verksamhet, idag och i framtiden?

Vilken representationsform är viktigast i ert 
yrke idag och hur skulle den optimala 
representationen se ut? 

6. FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN ORSAKADE AV IT  

Frågor Förtydliganden/följdfrågor 
1. Vilken är den främsta nytta ni upplever 

med IT? 
Vad har inneburit den största förtjänsten? 
(tidsmässigt, ekonomiskt, kvalitetsmässigt ..) 
Vilken teknik har medfört detta? 
Vad har nyttan bestått i?. 

2. Vilka är de största problem/hinder ni 
upplever med IT? 

Vilka nackdelar har IT inneburit? 
Vilka hinder ser ni för att öka användningen? 

3. Ge exempel på hur ni förändrat
verksamheten efter införande av IT och 
hur det gick?  

Externt i projekten 
Internt i samarbetet  
Individuellt i beteenden och ändrade arbetssätt
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