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Sammanfattning
Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man kan använda sig utav digitala verktyg
mer i byggprojekteringen och varför det inte används mer idag. Syftet är också att undersöka
kunskaper och egna upplevelser av användandet av digitala verktyg ur ett helhetsperspektiv från
ett totalentreprenadföretag.
Metod: Denna rapport har gjorts både utifrån en kvantitativ och en kvalitativ studie. Den
kvantitativa studien ger svar på forskningsfrågor och det fås fram en hypotes om ett förväntat
resultat. Den kvalitativa studien ställer frågor om erfarenhet och upplevelser som skapar ett
personligt resultat.
Resultat: Examensarbetet visar tydligt att det hade kunnat bli en stor nytta av att öka
användningen av digitaliseringen och digitala verktyg i projekteringsprocessen hos ett
byggentreprenadföretag. Motivationen finns där hos de flesta tjänstemännen vilket är en stor
bidragande faktor till att lyckas med sina mål.
Avgränsningar: Examensarbetet är avgränsat till att endast se digitalisering och digitala verktyg
ur ett helhetsperspektiv under projekteringsprocessen samt då även endast
projekteringsprocessen och inte produktionen. Även totalentreprenadföretaget BetonmastHaehre
Göteborg AB kommer att vara i fokus då arbetet har gjorts i samarbete med dem.
Konsekvenser: Bedömningen är att det med fördel finns en chans att öka användningen av
digitala verktyg i byggentreprenadbranschen om företagen driftigt arbetar med frågorna som
medarbetarna har. Entreprenadföretaget kan i det skedet bli mer lockande på marknaden både
för nya medarbetare, nya beställare samt för de som redan är etablerade i företaget.
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Abstract
Purpose: The purpose of the thesis work is to investigate how to use digital tools more in
building design and why it is not more used today. The purpose is also to investigate the
knowledge and experience of using digital tools from an overall perspective from a full-time
contractor.
Method: This report has been done both on the basis of a quantitative and qualitative study. The
quantitative study provides answers to research questions and provides a hypothesis of an
expected result. The qualitative study poses questions about experiences and experiences that
create a personal result.
Result: The thesis clearly shows that it could have been a great advantage of increasing the use of
digitization and digital tools in the design process of a construction company. The motivation
exists with most officials, which is a major contributing factor in achieving their goals.
Restrictions: The thesis is limited to viewing digitalization and digital tools from an overall
perspective during the design process, and then only the design process and not the production.
the company BetonmastHaehre Göteborg AB will also be in focus when the work has been done
in cooperation with them.
Consequences: The assessment is that there is a good chance of increasing the use of digital
tools in the construction industry if companies are actively working on the issues that the
employees have. At the time, the construction company can become more attractive to the
market, both for new employees, new clients and those already established in the company.
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Termförteckning
Projektering
Digitala verktyg
BIM
2D
3D
4D
CAD
VDC
ICE
SMC
LPS
3D samordning
Byggsamordnaren
IFC
A
K

Innebär att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla
önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa
byggnaden eller anläggningen på ritningar och i beskrivningar.
Olika tekniska verktyg som används som hjälpmedel.
Är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på
engelska Building Information Modeling.
En förkortning för tvådimensionell, är det rumsperspektiv där
längd och bredd uppfattas.
En förkortning för tredimensionell, är det rumsperspektiv där
längd, bredd och djup uppfattas.
En förkortning för fyrdimensionell, är det rumsperspektiv där
längd, bredd, djup och fjärde dimension uppfattas.
Computer-aided design
Virtual Design and Construction
Integrated Concurrent Engineering
Solibri Modeling Checker
Last Planner System
Programvara
Programvara
Industry Foundation Classes
Arkitekt
Konstruktör
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Digitaliseringen i Sverige växer hela tiden och etablerar sig fort bland byggföretagen. Det är de
digitala verktygen som är branschens framtid. Men vad är egentligen digitalisering? Digitalisering
är ett relativt nytt begrepp som fortfarande inte är helt definierat. Det kan t.ex. vara att konvertera
dokument i ett pappersarkiv till digitala filer. Digitalisering betyder inte att använda mer ny IT
utan att man tar vara på digital teknik och data som redan finns.
Så fort ordet digitalisering sägs, ställs frågan vad innebär det och vad det betyder? Är det att
företaget digitaliserar verktygen? Är det dem verktyg som används idag eller kommer det nya
verktyg som är digitala? I samma andetag som det sägs är svårigheten att komma på vad ett bra
digitalt verktyg är? Kan man materialisera något som är digitalt? Hur kan man effektivisera sig?
Måste man digitalisera sig för att kunna växa?
Digitalisering är ett begrepp som nämns i många sammanhang och har stor betydelse för vårt
samhälle, men det diskuteras sällan vad begreppet digitalisering faktiskt betyder. Cöster och
Westelius (2016) anser att digitaliseringen inte har en given effekt på alla branscher; men att den
ökar även om allt är långt ifrån datoriserat idag. Mycket av det som digitaliseras syftar på att
avspegla en fysisk verksamhet. Cöster och Westelius (2016) anser inte heller att värderingen av
dem olika digitala systemen alltid kan ses som framgångsrikt utan att det beror på branschen.
Det blir allt vanligare att använda digitala verktyg i byggprocessen och det har varit ett hett ämne
inom branschen i flera år. Framför allt har fördelar under projektering framhållits. Om man
använder sig utav digitala verktyg istället för att rita upp papper kan det bli lättare att upptäcka
om olika installationer krockar med varandra. Det finns också forskning som visar att de fel som
upptäcks under projekteringen istället för när bygget pågår blir betydligt billigare att åtgärda.
BetonmastHaehre Göteborg AB är ett byggentreprenadföretag som jobbar med totalentreprenad,
de har alltså både hand om projektering och produktion. Det har sedan en tid tillbaka stött på
problem med digitalisering i projekteringsprocessen då de i nuläget ofta projekterar in i det sista
och ibland även när produktionen har startat. Ett problem kan vara att inte alla medarbetare vill
arbeta digitalt, då blir det istället dubbelarbete. De önskar nu därför få en uppfattning om vad det
är som krävs för att bli mer digitala och vilka åtgärder som i så fall måste tas om hand. Det kan
både handla om en specifik metod eller att det endast är utbildning som behövs.
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1.2 Problembeskrivning
Det kan vara lönsamt att arbeta mer med digitala verktyg i projekteringen. Att jobba mer digitalt
skulle kunna bidra till en effektivare projekteringsprocess. Men vad är det i så fall som gör att det
blir effektivare eller mer lönsamt? Eller blir det så om det används mer digitala verktyg i
projekteringen? Vad är det som hindrar totalentreprenadföretaget BetonmastHaehre från att vara
mer digitaliserade? Företaget har som intresse att undersöka digitala verktyg i
byggentreprenadbranschen och hur de lättare kan bli digitaliserade i projekteringsprocessen.
Totalentreprenadföretaget BetonmastHaehre jobbar mycket med att nå nya mål i linje med deras
visioner om värdeskapande och positiva upplevelser. I deras företag finns den ständiga strävan att
utvecklas, att bli bättre och att anta nya utmaningar. Därför är det viktigt för företaget att kunna
jobba mot en mer digital arbetsplats. Att digitaliseras gör kanske inte att företaget lyckas bättre i
projekteringen, men det kanske finns bättre metoder att använda eller så finner man att det inte
finns någon bättre metod.
Det stora problemen som byggentreprenadföretag idag stöter på är att de märker att de ligger
efter i den digitala utvecklingen. De vet inte hur de ska tampas med den digitala utvecklingen då
de tror att det handlar om en generationsfråga och dels för att inte alla har ett intresse i att
digitalisera sig.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man kan använda sig utav digitala verktyg mer i
byggprojekteringen och varför det inte används mer idag. Syftet är också att undersöka kunskaper
och egna upplevelser av användandet av digitala verktyg ur ett helhetsperspektiv från ett
totalentreprenadföretag.

1.4 Frågeställningar och mål
•
•
•

Vilka digitala verktyg använder man sig utav idag under projekteringsprocessen?
Hur kan man som byggentreprenadföretag arbeta mer digitalt i projekteringsprocessen?
Vad finns det för hinder med att använda digitala verktyg i projekteringsprocessen?

Målet med examensarbetet är att försöka få en bild av hur digitala verktyg kan hjälpa
byggentreprenadbranschen med att digitalisera sig med utgångspunkt ett entreprenadföretag som
jobbar med totalentreprenad och deras medarbetare.

1.5 Avgränsningar
Det här examenarbetet undersöker inte om digitala verktyg är effektiva i projekteringen eftersom
att studier redan visar på att det är det. Det är också avgränsat utefter följande punkter:
•

Ur ett helhetsperspektiv

Rapporten kommer att titta på ett helhetsperspektiv i projekteringen för att det är många
olika parter som är delaktiga samt för att det är många olika delar i projekteringsprocessen
som är sammanlänkande.
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•

Projektering

Rapporten kommer endast att titta på projekteringen, då det oftast är produktionen som är i
fokus. Projektering vs produktion är ungefär uppdelat 10 vs 90 procent.
•

Företaget BetonmastHaehre Göteborg AB

Rapporten kommer att belysa digitaliseringen hos BetonmastHaehre Göteborg AB med
undantag för tidigare studier inom området.

1.6 Metod
För att uppnå bästa möjliga resultat kommer rapporten innehålla en litteraturstudie för att få ett
övergripande om vad de olika begreppen innebär, en intervjustudie för att få en djupare inblick i
hur BetonmastHaehre arbetar med digitala verktyg och en enkätundersökning för att få ett
helhetsperspektiv ifrån medarbetare på BetonmastHaehre.
1.6.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien kommer innebära studentlitteratur, vetenskapliga artiklar och böcker,
internetsökningar, tidigare gjorda examensarbeten; för att få en bild av vad digitalisering i
projekteringsfasen är och vad det innebär.
1.6.2 Intervjuundersökning
Intervjustudien kommer att innehålla flera intervjuer ifrån olika parter i ett byggprojekt under
projekteringsprocessen. Intervjuerna ska hjälpa till att klarlägga ämnet digitalisering och vad det
innebär för byggentreprenadföretag. Det kommer det intervjuas nio informanter, så att fokus kan
läggas på var och en med uppföljningsfrågor inkluderat.
1.6.3 Enkätundersökning
En enkätundersökning kommer at göras för att få en bild av hur medarbetarna och konsulter på
BetonmastHaehre jobbar med digitala verktyg eller om det helt och hållet förekommer digitala
verktyg hos dem. Enkäten är anonym med endast yrkesroll och ålder för igenkännande.

1.7 Förväntat resultat
Förväntat resultat på rapporten är två olika scenarion; antingen kommer det visa sig att
digitalisering och digitala verktyg är fördelaktigt för företaget och att det endast är ny utbildning
som krävs för att alla medarbetare ska känna sig trygga i det de gör. Genom enkätundersökningen
kommer den infon tas in om vad det är som krävs och hur mycket medarbetare och konsulter
kan om ämnet.
Det andra scenariot är att det inte alls är fördelaktigt med att använda sig mer utav
digitaliseringen och digitala verktyg. Att det bara saktar ner projekteringen för att det blir rörigt
med för många olika program. Det krävs ju att inte bara ett företag digitaliserar sig utan att de får
hjälp utav andra företag runt omkring. Jobbar alla inom samma ramar med digitalisering kan det
nog bli mer fördelaktigt än om det är ett företag som ska ta steget på egna ben.
Rapporten kommer alltså komma fram till en utvärdering och eventuellt en ny arbetsprocess som
bör beprövas i framtiden för byggentreprenadföretag.
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2 Teori
Den teoretiska referensramen i detta examensarbete är grundad på olika referenser samt
kunskaper från Högskolan i Halmstad.

2.1 Tidigare studier
Här nedan följer en sammanfattning av de examensarbeten som tidigare tagit upp liknande
ämnen som detta examensarbete undersöker.
För en ökad användning av digitala verktyg i byggproduktionen
Forskning visar på en vinst för byggprojekt inom både tids- och kostnadseffektivisering vid
användning av BIM och digitala verktyg i byggprojekt. Med denna utgångspunkt riktar studien in
sig på att undersöka orsaken till den begränsade användningen av digitala verktyg i produktionen.
Rapporten vill också belysa svårigheterna i användning av digitala verktyg där extra fokus
kommer att ligga på 3D-modeller och arbetet med tidsplanering i produktionen (Lisstrand &
Sikell Lundin, 2017).
Digitala verktyg i byggproduktionen
Digitaliseringen i byggbranschen går långsamt och papper dominerar byggarbetsplatsen.
Implementeringen av digitala verktyg började på 1990-talet men har mött motstånd. Digitala
verktyg används inte i samma utsträckning som i andra branscher. Denna rapport undersöker
inställningen till digitala verktyg, hur det påverkar produktionen och vilka problem som finns
med informationsdelning. Målet med rapporten är att visa på hur användningen av digitala
verktyg kan öka i produktionen (Eriksson & Hansson, 2017).
Implementering av digitala verktyg på byggarbetsplatsen
Den digitala utvecklingen går långsamt inom byggbranschen och trots många försök att
digitalisera arbetsplatserna domineras de fortfarande av pappersdokument. Det finns på
arbetsplatserna tillgång till välutvecklade digitala verktyg med implementeringen går långsamt och
möter motstånd. Denna rapport undersöker hur implementeringen kan effektiviseras. Målet var
att, utifrån en analys av implementeringsprocessen av digitala verktyg, ta fram underlag till en
handlingsplan som kan underlätta implementeringsprocessen på byggarbetsplatsen (Fridén &
Åkerlund, 2016).
Lönsamheten med att planera i 4D
Tekniken utvecklas, byggbranschens digitalisering går framåt. Detta medverkar till att företagen
även de behöver nya och konkurrenskraftiga metoder. Rapportens syfte är att utreda när
lönsamhet uppstår vid användning av planering i 4D. Utredningen har även syftet att undersöka
tjänstemännens kompetens inom 4D i företaget. En kvantitativ och en kvalitativ undersökning
genomförs där paralleller mellan undersökningar dras (Billowes & Morad, 2016).

5

2.2 Vetenskaplig forskning
Här nedan följer nu en sammanfattning av de fem vetenskapliga artiklar och böcker som hjälpt
examensarbetet framåt.
Digitalisering
Denna boken beskriver vad begreppet digitalisering innebär i samhället och olika branscher. Vad
det finns för konsekvenser med digitalisering och vad det finns för fördelar. Digitaliseringens
framväxt diskuteras också i boken. Därav är boken en viktig del för att det ska fås en helhetsbild
av vad digitalisering innebär (Cöster och Westelius, 2016).
Resultatet av boken är att de har kommit fram till att digitalisering är ett begrepp som nämns i
många sammanhang och har på det sättet stor betydelse för samhället. De har även kommit fram
till att digitalisering inte har given effekt i alla branscher, men att den trots det ökar dagligen. Det
är mycket av det som digitaliseras som syftar på att avspegla en fysisk verksamhet. Sistnämnt är
att det inte alltid anses vara framgångsrikt i den digitala världen, utan det beror på vilken bransch
det riktas mot eller talas om (Cöster och Westelius, 2016).
The role of VDC professionals in the construction industry
Den ökande användningen av Virtual Design and Construction, VDC, förändrar arbetssättet
inom byggbranschen. Med introduktionen av VDC följer skapandet av nya roller och nya sätt att
kommunicera inom byggprojekt. Det övergripande syftet är att kartlägga branschpraktisterns syn
på VDC-professionellas roll. Detta inkluderar kartläggning av uppfattningar om vilka egenskaper
en VDC-professionell borde ha, vilka roller de spelar idag och vilken roll de ska spela i framtiden
och även i vilken utsträckning de uppfattas som bidragande till ett projekts framgång
(Gustafsson, 2015).
Syftet med denna artikeln var att beskriva och definiera de professionella roller som framkommit
genom implementering av den nya tekniken VDC. Det övergripande intrycket från analysen av
undersökningen är att VDC som ny teknik ses som något positivt och viktigt för ett företags
framtida framgång. En stor majoritet av respondenterna är överens om att VDC:s roll kommer
att vara av större betydelse i framtiden. Detta betonar behovet av fortsatt utveckling av denna roll
både inom industri och teknisk utbildning (Gustafsson, 2015).
Ett annat viktigt konstaterande är att det finns ojämlikhet mellan i vilken utsträckning VDCyrkesverksamma för närvarande är involverade i olika faser av ett projekt och i vilken
utsträckning de borde utifrån respondenternas perspektiv vara. Detta gäller för alla faser såsom
anbud, försäljning och överlämning, alltså inte bara design och produktion. Om detta nu leder till
större engagemang, innebär det att verksamhetsområdet för VDC-proffsen kommer att öka
(Gustafsson, 2015).
BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt
En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM.
Denna rapport redovisar resultat av en jämförelse mellan användandet av
Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och 2D-CAD i byggprojekt.
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Syftet är att skapa ett beslutsunderlag för aktörer i byggbranschen genom att lyfta fram exempel
på fördelar och vinster med tillämpningar av BIM i form av tid, kvalitet, ekonomi (Jongeling,
2008).
Resultatet av denna studien är tillviss del att BIM kommer att bytas ut mot ett PLM-system. PLM
betyder Product Lifecycle Management och är en form av informationshantering. Detta system
har kommit väldigt långt i sin utveckling och har blivit integrerat i olika affärsprocesser. Detta har
gjort att systemet snart är lika vanligt som Microsoft Word och PowerPoint. Det som definierar
BIM idag är de verktyg som används i vissa skeden i byggprocesserna och av vissa aktörer
(Jongeling, 2008).
Man har kommit fram till att det fortfarande finns en stor osäkerhet och en del missförstånd
gällande BIM i byggbranschen. Man fokuserar ofta på brister i olika programvaror, vilket man ser
som ett hinder när man ska införa BIM i ett företag. Man tror sig också få merarbete och
merkostnader om man använder sig utav BIM. Resultatet av studien har varit att få fram
nyttoeffekter för olika aktörer i byggprocessen istället för att se hindren, detta visades genom en
rad olika räkneexempel (Jongeling, 2008).
4D BIM for Environmental Planning and Management
I mer än ett decennium har forskning visat att 4D Building Information Modeling (BIM) kan
förbättra byggplanering, schemaläggning och produktionskontroll samt hantering av säkerhet,
arbetsytor och avfall på plats. Den ökande användningen av 4D BIM i konstruktion framhäver
möjligheterna att utnyttja dessa möjligheter i nya digitala hanteringssystem fyllda med
rollreorganisation, nya metoder och arbetsflöden och inte enbart som ett verktyg för
konstruktivitetsanalys och övervakning av byggnadsframsteg (Jupp, 2017).
I artikeln identifierades fem funktionella förutsättningar för miljövänlig byggprocessplanering.
Både befintliga och nya funktioner för modellering, schemaläggning och visualisering av olika
tillfälliga miljöhanteringssystem och relaterad utrustning krävs tillsammans med utvecklingen av
sätt att visualisera betydelsen av miljöpåverkan och implementera regelkontrollfunktioner som
kan automatisera effektkontrollprocesser. Framtida forskning är nödvändigt för att leverera en
fungerande plattform och arbetsflöde som fullt ut kan utnyttja 4D-tekniken och förbättra
miljöprestandan i byggprocesserna (Jupp, 2017).
Implementation of mobile devices on jobsites in the construction industry
I byggbranschen är användningen av mobila enheter på olika stadier av ett byggprojekt på
uppgången. Mobila enheter under konstruktion drivs huvudsakligen av e-post och
textmeddelanden som blev populära för entreprenörer via en smartphone som hade denna
kapacitet. Sedan dess har tekniken förbättras enormt och frambringat imponerande produkter
såsom iPad och Microsoft Surface (Sattineni och Schmidt, 2015).
Mobila enheter och deras engagemang i dagliga byggnadsmetoder på arbetsplatser har uppenbara
fördelar för företag inom byggbranschen. Byggbranschen öser ut mer pengar varje dag mot
byggteknik och applikationer för användningen av dessa enheter. Det diskuteras fler gånger i
denna artikel vad som är fördelarna med denna teknik.
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Artikeln kommer fram till att det är viktigt att de kommersiella företagen i byggbranschen
investerar i mobila enheter och deras mjukvarukapacitet på grund av dess praktiska och
konkurrenskraftiga fördelar ( Sattineni och Schmidt, 2015).
Mobila enheter som Ipad har omvandlat många branscher som företag, utbildning och sjukvård.
Mobila enheter har tydligt visat sitt utseende och har visat sig vara fulla av resurser inom
byggbranschen. De är extraordinära verktyg som används varje dag. De har en förmåga att länka
till internet, olika projektintressenter kan få tillgång till och dela information direkt. Dessa enheter
kommer sannolikt att utvecklas i form och funktionalitet, vilket ökar deras adoption inom
byggbranschen (Sattineni och Schmidt, 2015).

2.3 Projekteringsprocessen
Här nedan följer en beskrivning av vad projekteringsprocessen är och innebär, det kan tyckas bli
en repetition för de som är kunniga inom området och de kan då välja att hoppa över detta
kapitel.
Projekteringsprocessen definieras som processen där arkitekter och teknikkonsulter använder
CAD-verktyg för att ta fram digitalt underlag till bygg- och förvaltningsprocessen (Jongeling,
2008).
Projekteringsprocessen startar med en idé om att en byggnad kan lösa ett behov och avslutas med
att behovet i detalj är definierat av ritningar och beskrivningar. Det första beslutet är att starta en
utredning om hur ett behov ska tillgodoses. Utredningen ska precisera behovet, göra en första
bedömning av kostnaderna och en preliminär uppskattning av tidsåtgången för att tillgodose
behovet (Hansson, 2015).
Projekteringsprocessen innehåller i huvudsak följande delprocesser (se figur 5-1):
•
•
•
•
•
•
•
•

Behovsutredning
Programarbete
Systemhandlingar
Gestaltning
Huvudhandlingar
Bygglovsprocessen
Bygghandlingar
Förfrågningsunderlag
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Figur 3-1. Visar projekteringsprocessen (Hansson, 2015).
Det tidiga skedet även kallat initialskedet har följande delprocesser:
•

•

Behovsutredning
Här formuleras behovet, preliminär budget och tidplan. Det avslutas med ett beslut om
att formulera ett program.
Programarbete
Här formuleras ett program innehållande en precisering av behovet på ett sätt som kan
hanteras av aktörerna i byggsektorn samt tidskrav och preliminär budget. Det avslutas
med ett beslut om fortsatt projektering eller upphandling under ansvarsformen
totalentreprenad samtidigt som en tidplan och budget fastställs.

Projekteringsskedet innehåller vid byggprojekt följande delprocesser:
•

•
•
•
•

Gestaltning och systemhandlingar
Här formas och gestaltas byggnaden, olika alternativa systemlösningar studeras och
underlag för investeringsbeslut tas fram.
Huvudhandlingar
Här utformas byggnaden. Fasad- och planritningar brukar levereras i skala 1:100.
Bygglovsprocessen
Framtagande av bygglovshandlingar samt ansökan om bygglov.
Bygghandlingar
För att kunna bygga krävs detaljerade ritningar och dessa utformas under detta skede.
Förfrågningsunderlag
Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandlingar av byggnadsarbetet.

Varje delprocess avslutas med en slutprodukt i form av ett beslutsunderlag som ligger till grund
för projektets fortsättning. I de fall delprocesserna inte har genomförts fullständigt skapas
oklarheter för den efterföljande processen, vilket exempelvis kan leda till att det missade
momentet måste göras om i ett senare skede.
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Detta kan också medföra ökade kostnader, längre projekttid och sämre resultat i förhållande till
om delprocessens arbetsmoment hade fullgjorts komplett och i rätt ordning (WSP,
2017)(Hansson, 2015).

2.4 Digitala verktyg i projekteringen
I projekteringen finns det många olika digitala verktyg som kan användas och nedan följer en kort
beskrivning på vilka som kan förekomma i ett projekt under projekteringsprocessen.
Dator
En dator är en maskin som kan bearbeta data och utföra beräkningar automatiskt och på ett
mycket effektivare sätt än vad en människa kan göra manuellt. En dator kan bestå av mekaniska,
elektroniska, optiska eller andra komponenter och styrs med hjälp av instruktioner som lagras i
dess primärminne. Förr var datorn ett hjälpmedel för att utföra aritmetiska och andra
matematiska beräkningar, men har på senare tid blivit ett viktigt redskap vid bland annat
automatisering av administrativa rutiner, kommunikation, informationslagring och
mediebearbetning.
Datorn är det digitala verktyg som används som mest under projekteringen. Då det är här alla
dokument skall finnas tillhands (Henriksson, S & Hallenmark, T. 2018).
Kamera
En kamera används för att ta fotografier. En kamera består av en ljustät kammare i vilken det i
ena änden sitter ett objektiv eller motsvarande och i den andra något ljuskänsligt material. En bild
projiceras på det ljuskänsliga materialet och denna bild kan reproduceras till ett fotografi.
En kamera kan användas som en form av dokumentation, när det inte alltid finns möjlighet till att
anteckna (Jonsson, R & Ohlsson, S. 2018).
Surfplatta
En surfplatta är en tunn handdator med pekskärm av typen multi-touch, som styrs med hjälp av
fingertopparna och är avsedd att kunna hållas i en hand. Detta verktyg är lämpligt att använda om
man inte har en vanlig dator tillhands, då mycket information kan tas fram via appar. Dock är det
inte alla programvaror som har en egen app, men text-dokument går oftast att tillhanda via en
surfplatta (Helmersson, D. 2018).
Smartphone
En smartphone är en kombinerad mobiltelefon och handdator som kan användas som en
personlig digital assistent. Den har ett tangentbord som är virtuellt simulerat på en pekskärm. En
smartphone har vanligen inbyggda funktioner såsom digitalkamera, GPS-navigation,
mediaspelare, trådlöst nätverk, Bluetooth och mobilt bredband. Till skillnad från en surfplatta har
en smartphone mindre skärm och inbyggd mobiltelefonifunktion (Nationalencyklopedin, 2018).
TV-apparat
En TV-apparat är en produkt som i första han är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella
signaler och även andra tekniska lösningar. Såsom VHS, DVD och Blu-ray har används ihop med
TV-apparaten för att visa inspelat material från dessa nämnda källor.
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En TV-apparat är ett bra digitalt verktyg för utbildning och kan även användas som en mindre
projektor för att visa presentationer eller ritningar i större format ( Kihlander, G et al. 2018).
Projektor
En projektor är en apparat som används för att visa stora bilder genom att ett objektiv projicerar
en belyst bild på en filmduk. Projektorn riktas mot en duk eller vägg och på den avtecknas bilden.
Projektorer kan användas som ersättning för bildskärmar till datorer.
En projektor kan också vara bra i utbildningssyfte, särskilt när större sällskap och grupper skall få
ut information (Stenholm, B & Jonsson, R. 2018).
Drönare
En drönare är ofta kompatibel tillsammans med en surfplatta eller smartphone och används för
att fota och filma på högre höjder. Det är en obemannad luftfarkost, då det inte finns någon pilot
ombord, utan en drönare är en fjärrstyrd maskin (Warell, J & Berns, L. 2018).

2.5 Programvaror i projekteringen
I projekteringen finns det många olika programvaror som kan användas och nedan följer en kort
beskrivning på vilka som kan förekomma i ett projekt under projekteringen.
AutodeskRevit
Revit är en programvara för BIM. I dess kraftfulla verktyg kan det användas intelligenta modeller
för att bättre kunna planera, projektera, konstruera och hantera byggnader och infrastruktur.
Revit stödjer en tvärvetenskaplig designprocess för samarbete. Här kan det modelleras
byggnadskomponenter, analysera och simulera system och konstruktioner och även upprepa
designer. Fler projektmedlemmar kan komma åt centralt delade modeller. Det ger bättre
samordning, vilket minskar kollisioner och att arbete behöver göras om. Man kan kommunicera
designidéer effektivare till projektägare och teammedlemmar genom att använda modeller med
kärnfull 3D-visualisering. Revit är ett verktyg framtaget särskilt för disciplin oavsett om det är en
arkitekt, mekaniker, ventilations-, el- och VVS- ingenjör, konstruktör eller byggproffs som ska
använda programmet, så har Revit de rätta BIM-funktionerna (Autodesk, 2018).
AutoCAD
AutoCAD för 2D- och 3D-CAD-ritningar är en framtidssäkrad programvara. Med denna
programvara går det att framställa 2D-dokumentation och -ritningar med komplett uppsättning
ritnings-, redigerings- och anteckningsverktyg. AutoCAD kan även skapa och kommunicera
nästan vilken design som helst med hjälp av verktyg för 3D-modellering och -visualisering.
Genom att använda AutoCAD höjs produktiviteten och CAD-standarder (Autodesk, 2018).
Archicad21
ARCHICAD 21 är ett stort steg framåt när det gäller BIM-verktyg med en aktiv del av själva
designprocessen. Genom att införa förbättringar både för dess kärndesignprocesser och dess
tvärvetenskapliga arbetsuppgifter, så fungerar en ARCHICAD-modell som en central databas
med BIM-data, tillgänglig för alla projektintressenter. ARCHICAD 21 introducerar ett flexibelt
sätt att klassificera element för att stödja något nationellt eller standardiserat klassificeringssystem.
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Klassificeringar ligger också i kärnan i intelligenta OPEN BIM-arbeten, vilket ger oöverträffad
interoperabilitet mellan discipliner. Klassificeringar kan överföras mellan projekt via XML
filformat (Graphisoft, 2018).
MicroStation
MicroStation är ett program som ger avancerade parametriska 3D-modelleringsmöjligheter, vilket
gör det möjligt för infrastrukturproffs att leverera data-drivna och BIM-klara modeller. Här kan
företaget samla sitt arbete, som ger ett resultat med omfattande, multidisciplinära BIM-modeller,
dokumentation och andra leveranser. MicroStation gör det enkelt att kommunicera för att dela
intelligenta resultat och behålla fullständig integritet för företagets data (Bentley, 2018).
Graphisoft-IFC
IFC är ett neutralt och öppet filformat som möjliggör informationsutbyte mellan olika CADprogram och andra mjukvaror inom bygg och förvaltning. IFC är en standard för att utbyta
information inom husbyggnadsprojekt. Den omfattas även av en strukturerad begreppsmodell
(Graphisoft, 2018).
VicoOffice
VicoOffice innebär att visualisera, analysera och optimera projektets ritningar, modeller,
kostnader och tidplaner på ett helt nytt sätt. VicoOffice integrerar 2D ritningar och 3D/BIM
modeller på ett unikt sätt för samordning och kollisionskontroller. Det kan väljas ifall det skall
mängdas direkt från 2D PDF-ritningar eller automatisk mängdavtagning från 3D/BIM modeller
(Vicosoftware, 2018).
DHSolutions
Digital process management är DHSolutions koncept som hjälper företag att ta ett stort kliv
framåt på deras digitaliseringsresa. Med hjälp av skräddarsydda system och automatiserade
informations- och arbetsflöden får ett företag möjlighet att kvalitetssäkra sina processer, samtidigt
som de eliminerar dubbelarbete och kunskapsöverföring inom organisationen säkras. När arbetsoch informationsflöden väl är inbyggda och automatiserade blir det enklare för medarbetare att
göra rätt från början och arbetet kan kvalitetssäkra end-to-end. Effekten blir då, att mindre tid
behöver läggas på onödig administration och avvikelser, vilket gör att företaget som organisation
kan fokusera mer på värdeskapande aktiviteter för deras kunder. Digitalisering för DHSolutions
innebär att koppla samman information i olika system, effektivisera rutiner och arbetsflöden och
förenkla det dagliga arbetet. Nyckeln till en framgångsrik digitaliseringsresa ligger i att lyfta
blicken framåt och förbereda den interna IT-strukturen för hur företaget vill och behöver arbeta
5-10 år för att vara konkurrenskraftiga. Allt börjar med en analys av företagets rutiner och
processer, efter det tas en strategi fram på hur det kan arbetas vidare (DHsolutions, 2018).
ApriconC3
ApriconC3 är ett molnbaserat projektnätverk för samhällsbyggare. Genom molntjänsten blir ett
dokument lättillgängligt för projektets medlemmar. Dessutom medföljer effektiv sökning och
versionshantering på köpet, något som en vanlig mappstruktur i Windows exempelvis saknar.
Det behövs ingen installation av programvaran utan endast en webbläsare. Behovet av att
distribuera filer till projektmedlemmar försvinner med ett projektnätverk.
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ApriconC3 har en effektiv spara-funktion som hanterar många filer samtidigt och kan hämta
metadata ifrån egna förteckningar. Allting dokumenteras och risken för kostsamma följder
minimeras. Samtidigt skapas transparens med en tydlig överblick som stimulerar samarbetet
(Apricon, 2015).
Tekla
Tekla är en programvara som anses ha den exakta, tillförlitliga och detaljerade information som
krävs för byggnadsinformationsmodellering och uppförande konstruktioner. Tekla skall fungera
med alla olika material och även de flesta komplexa strukturer. Tekla har 30 lokaliserade miljöer
och ett användargränssnitt och stöd för 14 olika språk, allt för att göra det enklare att använda
och implementera programvaran runt om i världen (Tekla, 2018).
Elecosoft
Elecosoft utvecklar effektiva och användbara programvaror för hela byggindustrin och för hela
byggprocessen. Välkända program som hjälper till med projektplanering, CAD, konstruktion,
kalkylering, dimensionering och projekthantering. Programvarorna förenklar företagets tillvaro
och gör byggprojekten tryggare, enklare och mer lönsamma, från första offert till sista
uppföljning. Elecosofts programvaror är fristående vilket gör att företaget kan växa med deras
applikationer alltefter behovet växer eller förändras.
Programvarorna kommunicerar också med varandra i hög grad vilket möjliggör både smarta och
kostnadseffektiva genvägar i arbetet. Några programvaror som hjälper till med projekteringen är
exempelvis;
•
•
•
•

Sitecon, fungerar som den sammanhållande länken och håller ihop alla projekt med ÄTAlistor, dagbok, dokument etc.
Powerproject, projektstyrning och riskanalys med tidplaner. Skapar enkelt professionella
tidplaner som styr projektet.
DDS-CAD, ett komplett CAD-verktyg för allt från skiss till produktionsstyrning, allt från
en modell.
Bidcon, en kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter (Elecosoft,
2017).

Sweco-Portallösningar
Swecos portallösningar hjälper kunden att skapa ordning och reda. De bygger kvalificerade och
flexibla lösningar för att hantera och kvalitetssäkra information och dokumentation både för
projekt och förvaltning. Med deras expertis garanterar de en effektiv och anpassad webblösning
som är unik för varje kund och projekt (Sweco, 2018).
Sweco-3D
Swecos experter skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar, från enkla visualiseringar till avancerade
3D-applikationer på webben. De har utvecklat egna system för att samla olika typer av data i
gemensamma modeller, bland annat för att enkelt visa 3D i vanliga webbläsare och mobila
enheter. De kan också samla in nödvändig information genom olika typer av datainsamling
kopplat till en mätverksamhet. 3D har en förmåga att väcka planer till liv redan på idéstadiet och
göra avancerade ritningar lättare att ta till sig.
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3D ökar möjligheten att visualisera vilket ökar kvaliteten på det färdiga resultatet samtidigt som
arbete går snabbare och kostnaderna blir lägre (Sweco, 2018).
Struqtur
Är ett projektverktyg som kan användas via webben eller mobilen. Med Struqtur kan det fås
ordning på administration exempelvis när det ska räknas på arbeten, skapas offerter som kan
skickas till kunden, skapa, planera och följa upp projekt, rapportera tid och materialåtgång direkt
till projektet, spara bilder, dokument och annan information direkt till ett projektet (Struqtur,
2018).
BluebeamREVU
BluebeamREVU är den heltäckande digitala lösningen för arbetsflöden och samarbete. Det är
teknik för att skapa, redigera, göra markeringar och samarbeta i PDF-filer, utformad för
arbetsflöden inom arkitektur-, ingenjörs- och byggbranschen. Programmet kan öka effektiviteten
i projekt genom att utnyttja markeringsdata över hela projektets livscykel och strömlinjeforma
processer för förhöjd produktivitet. Med REVU kan det konverteras ett obegränsat antal
dokument och ritningar till högkvalitativa PDF-filer i 2D eller 3D.
Genom REVU går det även att kommunicera med projektdeltagare på ett tydligt sätt med hjälp
av de anpassningsbara, lättanvända markeringsverktygen som kan sparas för återanvändning och
förbättra projektkoordinationen genom att automatiskt spåra kommentarer och generera
rapporter (Bluebeam, 2018).
Navisworks
Navisworks är ett projektgranskningsprogram som låter arkitektur-, ingenjörs- och
konstruktionsarbetare granska integrerade modeller och data med intressenter för att bättre
kunna styra projektresultaten (Autodesk, 2018).
OneNote
OneNote är ett program för anteckningar, inforamtionsinsamling och samarbete mellan flera
användare. Programmet kan smala användarens anteckningar, ritningar och ljudkommentarer och
sedan dela dem med andra användare över internet.
Med OneNote kan du skapa på ditt sätt, samarbeta med vem som helst, använda
pennanteckningar för dina tankar samt ha en åtkomst från valfri plats (Onenote,2018).

2.6 BIM
BIM är digitala modeller som kallas byggnadsinformationsmodeller och ett arbetssätt som kallas
byggnadsinformationsmodellering. Det handlar om att skapa och använda digitala modeller av
byggnadsverk i samhällsbyggandet (BimAlliance, 2018).
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Det finns många fördelar med BIM som kan sammanfattas under dessa punkter:
•
•
•
•
•

Bättre och mer ändamålsenliga produkter
Effektivare processer
Högre kvalitet i processer och produkter
Kortare tid
Lägre kostnader

Enligt Jongeling (2008) ökar intresset för användning av BIM inom byggbranschen, fler och fler
vill se nyttan men den nya teknologin. Det var inte förrän stora CAD-leverantörer som Autodesk,
Bentley Systems och Graphisoft började använda BIM som genombrottet skedde. BIM är ingen
teknik utan ett samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras och används på ett systematiskt
och kvalitetssäkrat sätt (Jongeling, 2008).
2.6.1 Varför BIM istället för 2D?
Med hjälp av BIM istället för 2D i projekteringen blir det en effektivare process med
tidsbesparingar på upp till 50% för vissa arbetsmoment. Det blir även en rationellare process där
modellen leder till underlag av högre kvalitet (Jongeling 2008).
Vid 2D-projektering arbetar man med 2D-modeller som redovisar projektet horisontellt per
våningsplan. Modellerna byggs upp med hjälp av 2D-linjer, måttsättning och symboler från
bibliotek. Olika typer av linjer och symboler används för att visa olika byggdelar i modellen.
Sättet att visualisera beror på typen av byggdel och om byggdelen är gömd eller inte (Jongeling
2008).
BIM-projektering utgår i viss mån från samma princip som 2D-projektering. Man jobbar med en
modell som används för att ta fram olika typer av underlag. Skillnaden är dock att man jobbar
med en modell, som består av 3D-objekt. Dessa objekt är strukturerade enligt en objektstruktur
och innehåller för datorn tolkningsbara parametrar, såsom längd, höjd, area, volym, material,
egenskaper, m.m., men även information om läget och vad objektet representerar (Jongeling
2008).
Projektering med BIM-verktyg blir inte automatiskt kortare projekteringstid då CAD-verktyg
används dagligen utav arkitekter och konsulter. Det finns studier som visar att de i snitt använder
25-40% av sin tid till CAD under en arbetsdag. Ett BIM-verktyg är mer komplext än ett 2Dverktyg, detta leder till att mer tid kan läggas på utbildning. Det sägs också att arkitekter och
konsulter tycker att det blir mer motiverade och inspirerade av att använda BIM istället för 2D
(Jongeling, 2008).
2.6.2 Vad innebär 3D?
En 3D-modell innebär ett rumsperspektiv där X-. Y- och Z-axeln uppfattas. En 3D-modell
består av en tre dimensioner som är i höjd, bredd och djup.
En 3D-modell är inte automatiskt en BIM-modell. Den måste vara objektorienterad och
innehålla information om byggprocessen och produkten. Många av dagens 3D-modeller är endast
uppbyggda för visualisering och består av ”död” grafik, som till exempel ytor eller solider
(Jongeling, 2008).
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2.6.3 Vad innebär 4D?
4D är en förkortning för fyrdimensionell, det är ett rumsperspektiv där längd, bredd, djup och
fjärde dimensionen uppfattas.
4D BIM har blivit accepterad förkortning för att förmedla en rad olika termer som har kommit
fram såsom 4D CAD, 4D Modeling, 4D Planning and Scheduling och 4D Simulation.
Gemensamt för alla termer är definitionen av 4D-konceptet som definieras som ”koppla ett
schema till en 3D-modell för att förbättra konstruktionstekniken” (Jupp, 2016).

2.7 Totalentreprenad
Här nedan följer en beskrivning av vad en totalentreprenad är och innebär, det kan tyckas bli en
repetition för de som är kunniga inom området och de kan då välja att hoppa över detta kapitel.
En totalentreprenad är en entreprenad där entreprenören bär ansvar för både projektering och
det utförande arbetet. Entreprenören har ett så kallat funktionsansvar, vilket betyder att objektet
ska uppfylla kraven på avtalad funktion av en byggnad. För att klara av att följa upp
funktionskraven krävs det att entreprenören använder sig utav projektörer. En totalentreprenad
anses vara den mest inarbetade entreprenadformen i kategorin svenskt husbyggande.
I en totalentreprenad har beställaren lämnat ifrån sig en enklare handling av krav och önskemål
men det är inte alltid exakt så utförandet kommer att gå till eller bli. Utan det är entreprenören
som utför projekteringen, utefter de krav som ställts (Berg och Sundblad, 2017).
Det finns fler fördelar med en totalentreprenad vilket är allt ifrån att tillföra kunskap i
projekteringsstadiet till att kunna ge synpunkter till projektörerna, särskilt om det finns tidigare
erfarenheter inom förvaltning. Den största fördelen med en totalentreprenad är att entreprenören
ansvarar både för projekteringen och produktionen, vilket ger möjlighet till att överlappa bägge
skeden tidsmässigt. Med rätt förutsättningar kan produktionen starta då projekteringen
fortfarande pågår, vilket resulterar i kortare projekttid utan att det behöver sättas press på
medarbetarna (Byggprocessen, 2008).

2.8 Yrkesroller
I projekteringen finns det många olika yrkesroller och nedan följer en kort beskrivning av dem
som förekommer hos BetonmastHaehre under projekteringsprocessen och i denna rapports
enkätundersökning.
Projekteringsledare
En projekteringsledare ansvarar för styrning av projektering i bland annat en totalentreprenad.
Projekteringsledaren är en viktig person för att korrekta bygghandlingar ska komma fram i tid.
Projekteringsledaren måste vara insatt i de produktionsmetoder som avses att användas. Det
innebär krav på förståelse för helheten samt förmågan att binda ihop samtliga konsulters
kompetenser i samband med framtagandet av bygghandlingar (Byggledarskap, 2014).
Platschef
En platschef, PC, som även kallas projektchef eller produktionschef ansvarar för produktionen
ute på byggarbetsplatsen. En platschef har ofta en eller flera arbetsledare under sig.
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Platschefen har även det övergripande ansvaret för tid, ekonomi, utförande, planering,
administration och personal i projektet. Ansvaret innebär att se till att planering håller och att
kontinuerligt stämma av tid- och resursplaner samt budget kontra faktiska kostnader
(Byggledarskap, 2014).
Arbetsledare
En arbetsledare, AL, kan bedömas som produktionsledningens förlängda arm. Arbetsledaren
ansvarar för stora delar av driften och ledningen ute på arbetsplatsen. På större byggarbetsplatser
kan flera arbetsledare påträffas. Var och en med ansvar för olika delar av projektet, alternativt
olika typer av arbeten eller yrkeskategorier (Byggledarskap, 2014).
Entreprenadingenjör
En entreprenadingenjör, EI, är en stödperson till platschefen som delar ansvar för projektets
administration och ekonomiuppföljning. En entreprenadingenjör ansvarar för projektets
dokumenthantering och att administrativa rutiner fungerar. Arbetet omfattar även hantering av
förekommande IT-stöd för uppföljning av ekonomi-, planering- och dokumenthantering
(Byggledarskap, 2014).
Informatör
En informatör arbetar med att på olika sätt föra ut företagets budskap till kunderna eller
eventuellt framtida kunder. Det är ett arbete med många olika inriktningar. Det kan innebära att
undersöka marknaden, analysera informationsbehovet eller att ge råd. En informatör är specialist
på att planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta information (Framtid, 2018).
Inköpare
En inköpare är en resurs under olika skeden i byggprocessen. Inköparen ingår ofta i en
anbudsgrupp och för att handlägga anbudsförfrågningar, göra anbudsutvärderingar samt
sammanställa dessa inför lämnandet av ett anbud. När det gäller anbudsskedet är en inköpare ofta
underordnad den som ansvarar för själva anbudet (Byggledarskap, 2014).
Kalkylator
En kalkylator arbetar självständigt eller i grupp, det handlar om att beräkna material- och
arbetskostnader samt arbetsplatsomkostnader som ingår i ett anbud. En kalkylator kan även
hjälpa till under produktionsskedet (Byggledarskap, 2014).
Administration
En administratör har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags verksamhet.
Administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom ett företag. Det
behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och
serviceinriktat (Skolverket, 2017).
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3 Genomförande
Grundsynen för metoden som är vald var att använda en kvalitativ och en kvantitativ studie.
Genom att använda både en kvalitativ och en kvantitativ metod kan man skapa en triangulering
vilket oftast ger ett säkrare resultat och det är det rapporten eftersträvar.
Genom den kvantitativa metoden kan forskningsfrågor ställas och man kan skapa en form av
hypotes om det förväntade resultatet. Genom den kvalitativa metoden däremot ställs frågan om
erfarenhet, upplevelser och uppfattningar, vilket har lett till ett mer personligt resultat.
För att uppnå bästa möjliga resultat innehåller rapporten en litteraturstudie för att få en
övergripande blick av vad de olika begreppen innebär och för att teoriavsnittet ska bli rikligt med
information. Fördelar med en litteraturstudie är att se vad som tidigare skrivits i samma genre så
att inte upprepningar görs.
Nackdelar med litteraturstudier är att man kanske inte alltid finner den information som man
önskas finna. Särskilt när det gäller vetenskapliga artiklar.
Rapporten innehåller även en enkätundersökning för att få en helhetsbild av hur medarbetare hos
BetonmastHaehre inklusive konsulter har gällande digitalisering i projekteringen. En
enkätundersökning är till en fördel när det är flera personer som ska medverka i en undersökning
och man kan undvika påverkan och åsikter på frågorna som de medverkande eventuellt har.
Nackdelen med en enkätundersökning kan dock vara att de medverkande inte tolkar frågorna på
det sätt som tänkts. En enkätundersökning gör också att det inte går att följa upp med
kompletterande frågor på svaren då den kommer att vara anonym. Sen är det största problemet
bortfallet av de som inte svarar på enkäten. Om resultatet på de som ombetts besvara enkäten är
för låg kan risken bli att undersökningen inte är värt att analysera då den inte blir rättvis.
Slutligen innehåller rapporten en intervjuundersökning med olika personer inom företaget samt
ett antal konsulter. Utanför företaget är tanken att intervjua företag/personer som jobbar med att
lansera olika digitala verktyg som kan vara till hjälp i projekteringen. Anledningen till att
rapporten kommer att innehålla en intervjustudie är för att få en syn på hur de medverkande ser
på ämnet och för att få reda på vad de tycker är mest relevant och intressant. En annan anledning
till att hålla i intervjuer är för att svaren ska vara bredare än ett ja eller nej.
Nackdelen med att hålla i intervjuer och att det måste hållas ett visst antal är att alla kanske inte
kommer bli lika relevanta. Det känns viktigare att lägga rejäl fokus på några enstaka istället för att
hålla i massintervjuer bara för att det är ett måste.
Anledningen till valen av dessa olika metoder är egentligen relativt självklara, för att få en
helhetsbild av ämnet och olika människors syn på det digitala problemet.
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3.1 Litteraturundersökning
Litteraturundersökningen innehåller minst fem vetenskapliga artiklar och böcker, studentlitteratur
och webbsidor. Studien gjordes i början av rapporten och planerades vara klart efter halva
projekttiden. Målet med studien var att få nys om vad alla olika begrepp betyder och innebär.
Andra tidigare studier och rapporter var till hjälp för att få tips om vilken vetenskaplig
information de använt sig av, kvaliteten varierade dock, vilket bör hållas i åtanke.
3.1.1 Arbetsprocess
Här nedan följer en tidplan med lätt beskrivning.
18 januari

Uppstartseminarium – bakgrund, teori påbörjas

1 februari

Biblioteksövning – tips om hur artiklar hittas

8 februari

Tips på litteratur av BetonmastHaehre

9 februari

10 vetenskapliga artiklar redovisas

15 mars

Halvtidsseminarium – Hur ligger jag till?

26 april

Teorikapitel färdigt

Arbetsprocessen ändrades under rapportens gång, men innehåller nu exakta datum efter
slutkorrigering. Under arbetsprocessen har rapporten sökt efter det intressanta, överraskande och
motsägelsefulla, allt för att få fram en slutsats.

3.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen riktades till 30 personer som både är anställda hos BetonmastHaehre och
konsulter som medverkar under projekteringen. Åldersgrupper och kön kommer att variera och
de som medverkar har olika yrkesroller. Då enkäten är anonym anses det som viktiga frågor att
ställa.
Enkäten gjordes online via Googles egna formulär. Enkäten bestod av 15 frågor för att få reda på
de tillfrågades kunskaper om digitalisering, början av enkäten ställde frågor om
yrkesroll/befattning och ålder. Målet med enkäten var att få en inblick i hur digitala verktyg
används och om de medverkande vet vad digitalisering innebär. Genom att göra en enkät fås svar
som sedan användes för analys och slutsats.
Enkäten inleddes med en beskrivning för att de medverkande skulle få ett hum om varför den
gjordes, till vilken nytta och för att de skulle få reda på vem som höll i den.
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3.2.1 Arbetsprocess
Här nedan följer en tidplan med lätt beskrivning.
13:e februari

Enkäten påbörjades - anställda tillfrågades för medverkan

20:e februari

Enkäten färdigställdes och maillista skrevs samman.

26:e februari

Enkäten skickades ut till dem tillfrågade.

5:e mars

En påminnelse om enkätundersökning skickades ut.

30:e mars

Enkätundersökningen avslutades - medverkande tackades.

Arbetsprocessen kom till att ändras, men efter slutkorrigering av hela rapporten har exakta datum
angetts. Under arbetsprocessen har rapporten sökt efter det intressanta, överraskande och
motsägelsefulla allt för att få fram en slutsats.

3.3 Intervjuer
Intervjuerna hölls med flera specialister inom digitalisering samt anställda hos BetonmastHaehre.
Det var en intervjustudie på nio personer.
Frågorna har gjordes utifrån att passa de deltagandes specialistområden. När intervjuerna hölls
inleddes den med en kortare presentation som inkluderade syfte och frågeställningar ifrån
examensarbetet. Vissa intervjuer spelades in efter godkännande av respondenterna, för en lättare
sammanställning inför analys och slutsats.
Till anställda och konsulter ställdes det 15 frågor som grund och till specialister 12 frågor. Varje
intervju var unik då det var olika människor med olika specialistområden som deltog. Sedan
anpassades frågorna utefter vem som blev intervjuad.
Alla medverkande i intervjustudien är anonyma för att inte skapa missöden gällande åsikter och
tyckanden.
3.3.1 Arbetsprocess
Här nedan följer en tidplan med lätt beskrivning.
20:e februari

Intervjufrågorna färdigställdes

v.10

Intervjuer hölls

v.12

Intervjuer hölls

v.13

Intervjuer hölls

v.15

Sammanställning av intervjuerna – korrigering

Arbetsprocessen kom till att ändras, men efter slutkorrigering av hela rapporten har exakta datum
angetts. Under arbetsprocessen har rapporten sökt efter det intressanta, överraskande och
motsägelsefulla allt för att få fram en slutsats.
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3.3.2 Respondenter
Här nedan följer en presentation utav de nio olika yrkesroller som har intervjuats i studien. Sedan
se bilaga 2-3 för intervjufrågor.
Respondenterna är och förblir anonyma för att inte skapa missöden gällande åsikter och
tyckanden.
Respondenter

Yrkesroll

Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym

Projekteringsledare/installationsledare
Projektledare
Entreprenadingenjör
El-projektör
Affärsutvecklare
Entreprenadingenjör/projekteringsledare
Gruppchef på ett teknikkonsultföretag
Byggnadsingenjör
Systemutvecklare
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4 Resultat
4.1 Nulägesbeskrivning BetonmastHaehre Göteborg AB
År 1923 tillverkade entreprenören Aamund K. BU en flaggstång i betong hemma på gården i Bu.
Han gjorde patent på metoden och startade ett företag som skulle bygga höghöjdmaster i betong.
Företaget fick namnet Betonmast. År 2006 etablerades Betonmast Bygg och 2008 startade
Betonmast första dotterbolag. Idag är Betonmast en koncern med ca 2500 anställda och hade en
omsättning på över 10 miljarder NOK 2017. Betonmast är indelat i fyra divisioner; Bygg,
Anläggning, Projektutveckling och Sverige (BetonmastHaehre. 2017).
BetonmastHaehre är resultatet mellan Betonmast och Hæhre Isachsen-Gruppen som blev en
fusion 2017. BetonmastHæhre – Bygg är idag 15 bolag, som täcker stora delar av Norge och två
bolag i Sverige; i Göteborg och Stockholm. De bygger allt ifrån stora komplexa bostads- och
kommersiella projekt till småhus. De har både offentliga och privata kunder och erbjuder
specialkompetens inom samverkansentreprenader och projektutveckling.
BetonmastHaehre har en lång erfarenhet utav projektledning. De jobbar tätt med byggherren för
att aktivt ta del av arbetet och finna de bästa lösningarna när det gäller ekonomi, produktion och
kvalitet. Deras nära samarbete är viktigt genom alla faserna i ett projekt. Deras mål är att
resultatet ska göra alla parter stolta och ge ett resultat som håller för kommande generationer
(BetonmastHaehre.a., 2017).
BetonmastHaehre är ett företag som arbetar med totalentreprenad. Totalentreprenad är den mest
inarbetade entreprenadformen inom svenskt husbyggande, där totalentreprenören ansvarar för
både projektering och produktion (Révai, 2012).
Hos BetonmastHaehre har oftast beställaren en egen plattform eller portaler som de får arbeta
med under projekteringen, vilket gör att de blir väldigt knutna och inte har möjlighet att utveckla
sig så mycket som de vill.
Projekteringsprocessen hos BetonmastHaehre kräver en hel del tid trots att den endast utgör 10
% av tiden för byggprocessen och 90 % består utav produktionen vid en totalentreprenad. Det
krävs även en bra kommunikation sinsemellan de olika parterna som är delaktiga.
I projekteringsprocessen hos BetonmastHaehre finns det en mängd olika yrkesroller som hjälps
åt för att nå bästa resultat. Dessa är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprenadingenjör
Arbetsledare
Produktionschef
Projektchef
Projekteringsledare
Informationsledare
Inköpare
Kalkylator
Administratör
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BetonmastHaehre är ett företag som strävar efter att lyckas, men för att lyckas krävs det att de
följer sina olika fundament:
•
•
•
•
•

”Tätt på, vi är närvarande, uppdaterade, ledande, delaktiga och ser en stor glädje i att
lyckas.
Stolthet, vi är stolta över vilka vi är, hur vi jobbar och var vi kommer ifrån.
Lönsamhet, lönsamhet går alltid före volym och är en förutsättning för resultat och
tillväxt.
Kompetens, vi säkerställer att alla som engageras i våra projekt har förmågan och viljan
att utföra sin uppgift.
Inkluderande, vi är ett lag där alla anställda och samverkande ingår och är lika
betydelsefulla. Vi bryr oss om varandra (BetonmastHaehre.b., 2017).”

4.2 BetonmastHaehres arbete med digitala verktyg i projekteringen
I nuläget arbetar totalentreprenadföretaget BetonmastHaehre med en hel del olika digitala verktyg
i projekteringen, det verkar dock inte vara tillräckligt då man ändå ser vissa problem och hade
velat se om det fanns metoder/verktyg som hade kunnat vara effektivare. Ett problem som ofta
uppstår är att medarbetarna har olika kompetenser inom digitalisering och på sätt blir
ointresserade av att använda sig utav digitala verktyg. Här nedan följer en kortare beskrivning av
de digitala verktyg som används idag hos BetonmastHaehre.
3D samordning
3d samordning innebär att arbetare visualiserar hur projektet kommer att se ut när det är färdigt
och gör det också möjligt att simulera hela byggprocessen. Här designas byggnader, identifieras
lösningar samt åtgärdas fel under projekteringen (Handelsekonomi, 2017).
Solibri Model Checker
Solibri Model Checker är ett program som hjälper till att visualisera problem både före och under
byggandet. Det ger också en mängd information som kan tas bort i ett senare skede under
byggnadens livscykel och användas för behov som inkluderar områdesberäkning, tillgänglighet
och byggandskodens efterlevnad. Programmet hjälper till att ta reda på mer om funktionaliteten
(Solibri, 2018).
Byggsammordnaren
Programvaran byggsamordnaren bygger upp olika programdelar; dokument, avvikelser och
tidplaner, för att projektledaren själv ska kunna avgöra vilka delar som skall användas och i vilka
projekt. Alla programdelar är integrerade och information från en del används sedan i andra
programdelar. Byggsamordnaren är projektorienterad, hanterar alla projekt och all data åt
företaget. Detta medför att det aldrig behöver hittas på filnamn och kataloger åt dokument, det
gör byggsamordnaren (Byggsamverkan, 2018).
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LPS
Systemet LPS är baserat på svaga konstruktionsprinciper och syftar på att öka planeringens
tillförlitlighet och därigenom förbättra prestanda. En ökad tillförlitlighet görs genom att vidta
åtgärder på flera nivåer i planeringssystemet.
Systemet LPS innefattar åtgärder på många olika nivåer som börjar med ett huvudschema som
täcker ett helt projekt, följt av ett detaljerat fasschema som kommer fram genom
samarbetsplanering. Sedan tas ett Lookahead-schema fram med en begränsningsanalys och som
gör uppdraget redo. Det sista steget är att utveckla den veckovisa arbetsplanen och mäta
procentplanen komplett (Anon, 2007).
BIM
BIM är en virtuell objektsorienterad modell. Denna modell innehåller all tänkbar information om
byggnaden, från programskedet och framåt, som successivt samlas i databasen. I varje skede av
byggprocessen går det att utnyttja denna information för olika ändamål. Utöver själva
produktbestämningen kan man göra mängdberäkningar, alternativkalkyler, energiberäkningar
med mera för såväl produktionsskedet som under byggnadens förvaltningsskede (Byggprocessen,
2008).
VDC
VDC förbättrar designkvalitet, byggsäkerhet och effektivitet i form av reducerade kostnader och
tid för byggprojekt. Detta betyder att företaget vill förbättra produktiviteten och projektets
prestanda. Förenkling av informations- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer under hela
byggprocessen antas VDC också förändra hur information kommuniceras och överförs under
och mellan olika stadier av en byggprocess (Gustafsson et al. 2015).
ICE
ICE är en del av VDC-konceptet, vilket innebär att det skapas ett rum där medarbetare
tillsammans sitter och projekterar. Arbetssättet innebär att alla de involverade i projektering
arbetar tillsammans en hel dag och fattar beslut vilket effektiviserar och kortar ner
beslutsprocessen. ICE är ett arbetssätt hämtat från NASA och Stanford University har
vidareutvecklat konceptet så att det ska bli anpassat för byggbranschen. ICE kan tyckas rörigt till
en början då det oftast sker flera presentationer samtidigt och flera diskussioner, men det anses
ändå som en bra arbetsprocess då man har samlat arkitekter, tekniska konsulter och beställare i
ett och samma rum (Veidekke, 2018).
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4.3 Enkätundersökning
Resultatet på rapportens enkätundersökning presenteras här nedan. Antal personer som svarade
var 9 stycken av totalt 30 tillfrågade, vilket ledde till en svarsfrekvens på 30%.
Fråga 1 undersökte hur gamla personerna var som deltog i undersökningen. Vilket visar på att
åldersskillnaden inte är jätte stor bland de deltagande, detta visas tydligt i figur 5-1.

Hur gammal är du?
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
20-25 år

26-30 år

31-35 år

36-40 år

41-45 år

46-50 år

Antal personer

Figur 5-1: Stapeldiagram som redovisar personernas ålder.
Fråga 2 undersökte personernas yrkesroller och befattningar. De olika rollerna som deltog i
enkätundersökningen var följande:
•
•
•
•
•
•
•

Akustiker
Arkitekt
Entreprenadingenjör
Inköpschef
Installationssamordnare
Konstruktör
Uppdragsledare

Vilket ledde till en inblick i många olika rollers syn på digitalisering.
Fråga 3 undersökte hur många år respektive person haft inom sin yrkesroll/befattning.
Personerna hade arbetat allt från 10 månader upp till 13 år inom sina yrkesroller.
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Fråga 4 undersökte hur många år respektive person varit inom byggbranschen. Resultatet visa
tydligt i figur 5-2.

Hur många års erfarenhet har du inom byggbranschen?
6
5
4
3
2
1
0
0-5 år

6-10 år

11-15 år

16-20 år

Antal personer

Figur 5-2: Redovisar hur många års erfarenhet personerna har inom byggbranschen.
Fråga 5 undersökte hur många personer som vet vad digitalisering innebär. 56% vet vad det är
och 44% har ett hum om vad det kan vara, vilket även visas i figur 5-3.

Vet du vad digitalisering innebär?

0%

44%
56%

Ja

Kanske

Nej

Figur 5-3: Redovisar hur många personer som vet vad digitalisering är.
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Fråga 6 var en följdfråga till fråga 5, där de som svarat ja fick fylla i vad digitalisering innebar för
respektive person. Det svarades allt från att använda digitala hjälpmedel, ersätta papper till digitala
handlingar, att underlätta vardagen och utnyttja digitala verktyg.
Fråga 7 undersökte hur många personer som dagligen använder sig utav ett eller flera digitala
verktyg. Vilket visade på att endast 1 person inte använder sig utav ett digitalt verktyg i sin vardag
på arbetet. I figur 5-4 visas resultatet av fråga 7.

Använder du några digitala verktyg dagligen?

0%

11%

89%

Ja

Kanske

Nej

Figur 5-4: Redovisar hur många personer som använder digitala verktyg dagligen.
Fråga 8 var en följdfråga till fråga 7 där det fick fyllas i om vilka digitala verktyg som de tillfrågade
använder. Det som togs upp var CAD, Naviswork, OneNote, Bluebeam och även att det
används dator, surfplatta och telefon.
Fråga 9 undersökte hur många personer som hade velat arbeta mer digitalt. Resultatet var jämnt
vilket visas i figur 5-5.

Hade du velat arbeta mer digitalt?

11%
45%
44%

Ja

Kanske

Nej

Figur 5-5: Redovisar hur många personer som vill arbeta mer digitalt.
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Fråga 10 undersökte hur många personer som upplever att BetonmastHaehre vill arbeta mer
digitalt. Här ser man att många fått uppfattningen om att BetonmastHaehre gärna arbetar mer
digitalt, vilket också visas i figur 5-6.

Upplever du att BetonmastHaehre vill arbeta mer
digitalt?
11%
22%
67%

Ja

Kanske

Nej

Figur 5-6: Redovisar hur många personer som upplever att BetonmastHaehre vill arbeta mer digitalt.
Fråga 11 undersökte hur många personer som hade velat ha en utbildning om digitalisering och
digitala verktyg för att kunna öka sitt användande. Här ser man en tydlig bild av att ingen är helt
emot tanken, utan hade kunnat tänka sig det eller vill lära sig mer genom utbildning. Detta
redovisas i figur 5-7.

Hade du velat ha en utbildning om digitalisering och
digitala verktyg?

0%
44%
56%

Ja

Kanske

Nej

Figur 5-7: Redovisar hur många personer som hade velat ha en utbildning inom området.
I fråga 12 lyftes det fram vilka 3 framgångsfaktorer de tillfrågade ville ta upp från ett lyckat
projekt som de arbetat med. Här nämndes stark projektstyrning, klara mål som ska uppnås, bra
resursplaner, bra tidsplaner, god samarbetsvilja, ambitiösa installatörer, god planering etc.
I fråga 13 lyftes det fram vilka 3 problem de tillfrågade vill ta upp från ett mindre lyckat projekt
som de arbetat med. Här nämndes dålig kommunikation mellan discipliner, oklara direktiv,
otrevliga härskar tekniker, svag projektstyrning, bristande kalkyl, brist på tid etc.
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Fråga 14 undersökte hur många timmar i veckan personerna satt i interna möten, med
administrativa uppgifter inom företaget såsom lön, rapportering, prognos etc., att reflektera över
vad som gått bra och dåligt, utföra personliga saker samt utveckling/vidareutbildning.
Det visas en klar bild utav att de deltagandes dagar spenderas hyfsat lika under veckorna oavsett
yrkesroll och befattning. Den största skillnaden är staplarna för interna mötena, dock beror den
skillnaden antagligen på yrkesrollen respektive person i studien har. Detta redovisas tydligt i figur
5-8.

Hur många timmar i veckan spenderar du:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

< 3 tim

3-5 tim

5-8 tim

8-10 tim

> 10 tim

Figur 5-8: Redovisar hur många timmar personerna lägger på olika saker och ärenden.
Fråga 15 undersökte hur stor del av dagen som spenderas med att räkna/dimensionera, tänka
strategiskt på systemnivå, rita/konstruera, sitta i möten, läsa/skriva email om projekt och tala i
telefon om projekt. I denna frågan är timmarna väldigt olika fördelat, men personmässigt jämnt
fördelat på alla utom räkna/dimensionera. I figur 5-9 redovisas resultatet av fråga 15.

Hur stor del av din dag (hela eller halva timmar)
spenderar du:
8
7
6
5
4
3
2
1
0

< 30 min

1-2 tim

2-3 tim

3-5 tim

5-6 tim

6-8 tim

> 8 tim

Figur 5-9: Redovisar hur stor del av dagen som används för att utföra olika ärenden.
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4.4 Intervjuundersökning
Här nedan följer nu resultatet på de nio intervjuer som hölls i studien. Det är uppdelat på två
kapitel då det både var digitala utvecklare och tjänstemän som intervjuades och fick olika frågor
ställda till sig.
4.4.1 Intervjuer med digitala utvecklare
Här nedan följer nu resultatet på de tre intervjuer som hölls med digitala utvecklare. De digitala
utvecklarna är inte anställda hos BetonmastHaehre utan är en affärsutvecklare, en gruppchef från
ett teknikkonsult företag och en systemutvecklare ifrån externa företag i Sverige. Frågorna som
besvarades under dessa intervjuer finnes i bilaga 3.
Teknisk kompetens
Den tekniska kompetensen är relativ lika mellan de digitala utvecklarna. Ingen vill riktigt ge med
sig med att det är de som är bäst utan rankar sig som 3-4 på en skala 1 till 5 där 5 är högst, då det
alltid kan finnas någon som är bättre och för att det går att utvecklas och för att man som individ
kan lära sig mer om digitalisering och bli bättre på digitalisering. Det är de själva som bestämt sin
egen skala, det hade dock kunnat vara så att någon med högre befattning eller en kollega hade
rankat dessa annorlunda.
Uppmuntran till digitala verktyg
Här är det mer fråga om en retorisk fråga då inte alla har ett samarbete med
totalentreprenadföretaget BetonmastHaehre idag. Men de som arbetar med BetonmastHaehre
uppmuntrar gärna till att de ska använda mer digitala verktyg för att få en tydligare kartläggning
av deras olika processer under projekteringen. Det är ofta den biten som inte alltid synkar i ett
projekt.
De digitala utvecklarna tror också att de digitala verktygen hade kunnat minska kostnaderna för
det jobbet som redan görs idag. De tror även att digitalisering hade ökat lönsamheten hos
företagen, vilket hade bidragit till att mer pengar går in i företaget än vad det spenderas.
Öka användningen av digitala verktyg
För att öka användningen av digitala verktyg tycker de digitala utvecklarna att man först och
främst behöver ha rätt inställning; genom att man med ett öppet sinne tar sig an nyheter på ett
nyfiket sätt. Sen krävs det självklart att man identifierar beteenden, om de anställda är nyfikna och
hur de uppfattar digitaliseringens användning. Utan kännedom av vad de anställda vet och kan
blir det svårt att öka användningen. Då kan det istället bli en belastning för att användandet blir
för komplicerat.
Det krävs att man som arbetsgivare kan visa fördelarna med användandet och inte bara begära att
de digitala verktygen skall användas. Det ska finnas tydliga riktlinjer och ett tydligt underlag för
vad det digitala verktyg hjälper till med eller vad det gör rent generellt. En stor faktor till att
användningen av digitalisering hade ökat är om de digitala verktygen hade förenklats, säger
affärsutvecklaren. Hur detta exakt ska gå till är fortfarande en utmaning men något det jobbas
med dagligen i branschen.
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Tidssparande i projekteringen
För att spara tid under projekteringen krävs det att ett företag kvalitetssäkrar tidigt och ofta under
hela processen. En kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs, vilket gör
att objekten ständigt håller god kvalitet. Detta gör det även lättare att upptäcka fel tidigt i
processen och för att dubbelarbetet ska bli så litet som möjligt.
Under projekteringsprocessen kan det även vara till en fördel att använda sig utav
samgranskningar för att kollisioner och fel ska upptäckas i tid, vilket här återigen minskar
dubbelarbete och sparar tid då felen upptäcks innan objektet skall ut i produktionen. Att även här
använda sig utav gemensam projektering via ett digitalt verktyg är en fördel. Ett program kan till
exempel vara VDC, som redan idag används av totalentreprenadföretaget BetonmastHaehre. Via
gemensam projektering sparas det tid då lösningar diskuteras fram ihop, istället för att det ska ske
omtag och onödiga upprepningar.
Detta håller alla de digitala utvecklarna med om, alla nämner liknande saker och går åt samma håll
i sina svar.
Kvalitetshöjning
För att höja kvaliteten under projekteringen med ett digitalt verktyg krävs det att det redan från
början blir rätt. Att det blir rätt kan enkelt lösas genom att man håller på att diskutera fram
lösningar tillsammans. Kvalitetshöjning och tid går hand i hand, då det ofta krävs en bra
planering för att kvaliteten ska bli bra. Tyvärr är det ofta även kvaliteten som blir drabbad om ett
företag måste välja mellan tid, resurs och kvalitet då många anser att det inte går att alltid hinna
med alla tre bitar.
Även här är det noga att det kvalitetssäkras under processen för att man ska kunna leverera en
projekteringsplan på den tid som har utsatts för arbetet. Ibland kan det även vara så att
produktionen startar innan projekteringen är helt klar, men detta görs för att återigen spara tid.
Tiden som utsätts för projekteringsprocessen är något som bestäms mellan entreprenören och
beställaren.
Belastning med digitala verktyg
Ofta anses ett digitalt verktyg bli en belastning då det kan kräva mer tid att arbeta med. Det är
inte bara att trycka på en knapp utan kräver arbete bakom processen som ska utföras. Nackdelen
kan ibland även vara att företaget jobbar för digitalt så att fördelarna med att prata person till
person försvinner, vilket är något som ibland behövs för att det blir enklare och går fortare om
det är något litet som ska ges svar på.
Utefter detta kan det även bli en belastning beroende på vem du frågar, då det kan ges olika svar.
”Det är ofta människorna som är utmaningen”, säger affärsutvecklaren, systemen finns till för att
gå efter kommando och gör som det blir tillsagt att göra.
Det kan även anses om en belastning med digitala verktyg då det i vissa fall kräver mer utav de
anställda och alla parter som är delaktiga i projekteringen. Ett exempel på en digital programvara
som kräver mer tid och kan anses som en belastning är VDC, då det kräver att hela dagar avsätts
för projektering och arbete i programmet. Vilket annars brukar kunna göras lite då och då i
projekteringsprocessen och mer utefter när det passar att arbeta med de digitala verktygen.
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Digital utveckling i byggbranschen
Den digitala utvecklingen anses gå väldigt långsamt generellt sätt, det finns mycket att jobba på
för att nå målen många branscher redan nått. Anledningen till att branschen inte utvecklas lika
fort kan vara för att byggbranschen redan är en väldigt lönsam bransch. Pengarna rullar in i
företagen även om de inte är digitala, allt som krävs är att det finns objekt att leverera och i
nuläget finns det gott om jobb för företagen.
”Några spelare ligger långt framme, men många är fortfarande i viss mån i startgroparna”, säger
gruppchefen på teknikkonsultföretaget. Vilket tyder på att många företag i byggbranschen
antagligen inte jobbar lika hårt med att utvecklas om deras arbete ändå är lyckat och att de får in
nya ordar med jobb.
Då utvecklingen inte går framåt så som den förväntas utvecklas, blir det att många uppfattar det
som att byggbranschen ligger långt efter. Vilket gör att det tror sig komma en fördröjd smäll, om
nu inte branscher börjar utveckla sig mer inom den digitala världen och lära sig mer om hur de
hade kunnat bli ett mer digitalt företag.
Drivna i arbetet
Det är endast affärsutvecklaren som i nuläget haft kontakt med totalentreprenadföretaget
BetonmastHaehre gällande digitalisering. Denne anser att BetonmastHaehre helt klart vet om att
det är en fråga de måste ta tag i, bara att få bort alla mailflöden hade varit en början för företaget.
De två andra digitala utvecklarna har i nuläget inget samarbete med totalentreprenadföretaget
BetonmastHaehre vilket gör att det blir svårt för dem att skapa en uppfattning om hur drivna
BetonmastHaehre är i arbetet mot digitalisering.
4.4.2 Intervjuer med medarbetare i projekteringen
Det hölls sex intervjuer med medarbetare i projekteringen och här nedan följer resultatet på
dessa. Medarbetarna består av en projektledare, el-projektör, projekteringsledare,
entreprenadingenjör, byggnadsingenjör och installationsledare som på något sätt har anknytning
till företaget BetonmastHaehre under projekteringsprocessen eller är anställda hos
BetonmastHaehre. Frågorna som besvarades under dessa intervju finnes i bilaga 2.
Användandet av digitala verktyg
Bland de intervjuade så är användandet av digitala verktyg stort. Många använder sig utav flera
kända program. Såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluebeam
PDF-hantering
Solibri Modeling checker
AutoCAD
OneNote
Navisworks
Tekla
Revit
Mm.
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Dessa programvaror nämns i teorikapitlet med en kortare beskrivning. Programvarorna är en stor
del av det tillfrågades vardag, då det är en stor del i projekteringsprocessen.
Sedan finns det en stor användning av digitala verktyg såsom datorer och Ipad som inte många
tänker på då det används för mycket i vardagen och har blivit en vana. Alla tjänstemännen vet
alltså vad ett digitalt verktyg är och även relativt mycket om vad det innebär att använda sig utav
ett digitalt verktyg. Sedan finns det de som endast använder sig utav att maila mestadels och då
anser att de inte jobbar eller använder digitaliseringen så mycket.
Tidssparande
”Rätt verktyg skulle absolut spara mig tid”, säger entreprenadingenjörer snabbt när frågan ställs.
Det hade varit till en fördel för projekteringen om digitala verktyg och digitalisering användes
genom exempelvis styrning, informationshantering och visualisering.
Även kommunikationen kan förbättras med hjälp av ett digitalt verktyg vilket även det hade
sparat en del tid i projekteringsprocessen. Men då krävs det att användning förbättras. Detta hade
kunnat lösas genom att det används mer visuella möten. Med ett visuellt möte blir det mer tydligt
och lättare att se vilka som förstår och vilka som inte förstår vad som gås igenom på möten och
vad mötet handlar om. Det blir även lättare och ges möjlighet till att ställa motfrågor direkt på
plats än att det skall skickas 20 mail fram och tillbaka. Särskilt om det egentligen är ett problem
som hade kunnat lösas på 5 minuter om det då skett på ett visuellt möte.
Ökande av användningen
Det är en del blandande åsikter om vad som hade kunnat öka de tillfrågades användning av
digitala verktyg. Det finns en el-projektör som säger att ”Nej det tror jag inte, har varit på en del
utbildningar, men det är sällan så givande eller väldigt ytligt”. Här sägs det att det krävs mycket
självinlärning för att man ska lära sig mer och på så sätt kunna öka sitt användande av en ny
programvara eller ett nytt verktyg.
Det sägs finns en mängd olika programvaror och verktyg där det ännu inte finns tillräckligt
mycket rutin och kunskap, vilket blir ett problem. Det anses då att dessa behöver förbättras innan
ökning av användandet kan ske. Sedan krävs det ofta att verktyget används flitig för att
problemen ska stötas på. Det kan exempelvis vara att program och verktyg inte synkar tillräckligt
bra med varandra.
En del av intervjupersonerna hade gärna fått utbildning och hjälp med att lära sig mer för att
kunna öka sitt användande. Det krävs dock ibland att högre befattning tar tag i att
utbildningstillfällen blir av. Här krävs det återigen att rutin finns för att utbildningen ska bli till en
nytta och för att det ska vara för att nå målet att öka användningen av digitalisering.
Det kan även vara till en fördel att se till praktisk kompetens också, kunskapsåterföring är här
något som nämns till en fördel för att användandet återigen hade kunnat öka. Praktisk kompetens
kan ibland väga större och göra mer nytta än en utbildning.
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Vad kan underlättas?
Genom att använda sig utav digitala verktyg finns det möjlighet till att få en bättre struktur på
projekteringen. Det kan bli till hjälp om all information samlas på ett och samma ställe digitalt
istället för använda sig utav papper och penna som ska preskriberas efter att till exempel ett
projekteringsmöte har hållits.
Även kommunikationen hade kunnat bli bättre och hade underlättats om ett digitalt verktyg var
väl etablerat i företaget. Har man inte rätt kommunikation kan det lätt ske missförstånd eller
kollisioner sinsemellan program, verktyg och även mellan olika parter som är delaktiga under
projekteringen. Detta kan då minimeras med hjälp av digitalisering, det krävs dock att alla är med
på samma bana.
”Jag hävdar att man fångar upp fel och missförstånd mellan den teoretiska världen och den
verkliga världen”, säger byggnadsingenjören. Med detta menar han att man med hjälp av ett
digitalt verktyg kan eliminera riskerna. Vilket ökar möjligheten till att definiera och bygga objekt
utan problem. Det blir på så sätt ett värdeskapande arbete.
Visualisering hade också underlättat mer om det arbetades mer digitalt. Med visualisering får alla
se samma sak i projektet, detta syns mer och mer i branschen. Det hade även varit till en fördel
att arbeta mer med plattformar där all information kan samlas, detta är kopplat till
informationshanteringen som nämndes högre upp. I en plattform ska man lätt kunna hitta och
söka efter information som rör ett projekt. Det blir som en lättåtkomlig källa, där alla kan se
samma sak.
Kvalitetshöjning
Kvaliteten kan absolut höjas med hjälpa av ett digitalt verktyg då det i praktiken kan byggas ett
hus minst tio gånger virtuellt innan det första spadtaget tas ute i produktionen. Detta medför att
kvaliteten kan byggas in i ett objekt. På samma sätt kan även problem och fel hittas innan ett
objekt sätts i produktion.
Det är tyvärr ofta så att kvaliteten drabbas om ett projekt sätts i tidspress. Tid och resurser
prioriteras först, se figur 5-10, om man ser till projekttriangeln. Om det då kan höja kvaliteten
med ett digitalt verktyg hade det underlättat väldigt mycket för projekteringsprocessen och för
produktionen. Både entreprenören och beställaren lär bli mer nöjd.

Figur 5-10: Projekttriangeln
Med förhöjd kvalitet kan det dock hända att projekt stannar av om det fokuseras så mycket på
kvaliteten så att det istället blir en belastning. Det krävs att det är god samhörighet mellan alla
parter för att det ska bli mer kvalitet än en belastningsfråga.
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Alla tjänstemän är alltså helt enade om att felprojekteringen minskar om kvaliteten höjs. Men det
krävs att alla jobbar utefter samma förutsättningar och får samma information.
Belastning
Att ett digitalt verktyg kan bli en belastning är alla intervjupersonerna helt ense om. Det tas upp
en mängd olika nackdelar som kan uppstå med digitala verktyg som både gäller för individen och
för projekteringen.
Om ett digitalt verktyg inte används på rätt sätt och noggrant kan det istället bli en belastningen
mer än vad det hjälper till. Här speglar sig kunskap och utbildning in, då det är till en fördel om
alla får lära sig. Det kan även bli en belastning om inte alla är med på samma bana, då kan det
istället bli dubbelarbete för de som faktiskt vill arbeta digitalt. Det är en fördel om alla parter i
projekteringsprocessen strävar efter samma mål.
Det kan även bli en belastning ifall det digitala verktyget eller programvaran som ska användas
under projekteringsprocessen är svårt eller tar lång tid att lära sig. Det ska vara enkelt att använda
en nytt verktyg eller ny programvara, tappas enkelheten blir det en istället en belastning. Det kan
dock vara svårt att finna de enkla funktionerna, det krävs att det läggs ner en del tid i början när
något nytt etableras.
Det krävs att minst 80% av medarbetarna vill arbeta digitalt för att det ska gå vägen, annars kan
det vara svårt att få igenom nya idéer och nya programvaror. 5 % sägs aldrig vilja gå med på tåget
utan kommer alltid att sträva emot och arbeta så som de alltid har gjort, här blir det snabbt en
generationsfråga.
En belastning av ett digitalt verktyg kan även uppstå om olika programvaror inte synkar så bra
som det förutsetts att de ska. Då kan det istället återigen bli ett dubbelarbete för medarbetarna.
Sistnämnt är att ett digitalt verktyg och digitalisering kan bli en belastning om det skapar mer
arbete och administration än vad de nyttjar de som använder sig utav det.
Uppmuntran
Det är en del delade uppfattningar gällande uppmuntran från högre befattning av de som blivit
intervjuade. Många anser att de får uppmuntran från högre befattning. Särskilt bland de som har
en chef ifrån äldre generation som inte själv vet så mycket om den digitala världen. De vet kanske
inte alltid heller hur den digitala världen utvecklas och på det sättet för med sig flera fördelar.
I nuläget är det många utav de intervjuade som får positiv feedback när ett nytt digitalt verktyg
implanteras i företaget. Om det då visar sig att det gör god nytta blir det väldigt glada miner.
Eftersom att det är till viss del en generationsfråga när det gäller den digitala världen är det många
chefer som inte tror att det alltid fungerar, men ett exempel som byggnadsingenjören nämnde i
sin intervju var när denne fick chansen att rita upp en ny COOP butik i CAD och i 3D. Det var
ingen utav högre befattning som trodde att det skulle gå eller att programmet skulle klara av det,
men detta motbevisade byggnadsingenjören.
Bland de som inte tycker att de får uppmuntran från högre befattning, är deras uppfattning att de
får eller har fått kämpa för att få igenom en ny investering av ett digitalt verktyg eller en ny
programvara. Ibland lyckas de inte få igenom sina förslag, då högre befattning inte anser de
givande eller användbart.
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Vissa tror att det inte får någon större uppmuntran då företaget de arbetar på är nytt på
marknaden, så att den digitala biten inte riktigt går ihop med resten av företaget ännu.
Utveckling
Även när det gäller den digitala utvecklingen finns det en del delade uppfattningar. El-projektören
tycker att utvecklingen står still, åtminstone att den har gjort det sedan han började sin karriär för
3 år sedan. De flesta företagen arbetar idag med CAD och 3D-samordning och på den fronten
har det tyvärr inte skett så mycket förändringar.
Det finns även de som tycker att utvecklingen går framåt. Autodesk som exempel köpte nyligen
upp programmet Revit, så det väntas med spänning på att Revit ska få in nya funktioner och
förbättras med fördelar som AutoCAD tidigare har haft. Samtidigt som Revit har fördelar som
AutoCAD kan ta nytta utav.
Det hade behövts mer utveckling inom projektupplägg, där det fortfarande arbetas på
dokumentnivå och i projektportalerna lagras det bara filer, så mycket mer nyttjas dessa inte till.
Det är även en del delade uppfattningar om hur utvecklingen sker för olika individer i ett företag.
En programvara eller ett verktyg som är dagligt arbete för en individ kan vara något nytt för en
annan individ. Med detta sagt kan utveckling inom den digitalisering tolkas olika från olika håll,
det beror helt på hur mycket man dagligen arbetar digitalt.
Digitaliseringen har alltså både utvecklats och ibland fått ta några steg tillbaka då den digitala
världen stöter på problem när programvaror ska förbättras. Så är det inom alla branscher och inte
något som är unikt för byggbranschen.
Stressrelaterat
Frågan om stress gav en del olika uppfattningar, det är inte många som anser att det är stressigt
att arbeta i den digitala världen utan det som kan anses som en stressfaktor är när andra inte
förstår vad som krävs bakom ett digitalt arbete. Exempelvis är det inte alla som förstår att alla
programvaror inte kan synkas med varandra eller att det inte endast är att trycka på en knapp för
att få fram en 3D-modell från en 2D-ritning. Det krävs att arbete och tid läggs ner på respektive
objekt, vilket kan bli en press eller uppfattas som en press för de intervjuade.
Det kan även upplevas som en stress då högre befattning eller andra parter i projekteringen inte
tror att det behöver digitaliseras i projekteringsprocessen. Det kan även upplevas som en stress
eftersom att det kommer mycket nya verktyg och programvaror dagligen, som har en startpunkt
med att de löser alla dina problem i projekteringsprocessen. Det blir då en fråga om ifall det
faktiskt är så, bör företaget direkt byta taktik eller är det ett verktyg som inte alla fungerar för
deras processer.
För de som arbetar i ett konsultföretag är stress en sak som kan uppstå då det ofta är mycket
dokument som ska läggas upp i en plattform. De får då känslan av de sitter med
administrationsjobb, som tar mycket tid utav deras andra vardagliga uppgifter. Här hade det varit
till en fördel om det fanns mer utvecklade plattformar och metoder för dokument- och
informationshantering.
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Många ser inte heller att digitaliseringen som en stressfaktor då de tycker om att utvecklas och är
nyfikna på den digitala utvecklingen. Det är mer roligt än vad det stressar upp respektive individ
att jobba med digitalisering.
Teknisk kompetens
Den tekniska kompetens bland de intervjuade tjänstemän har ett medelvärde på 4 på en skala 1
till 5 där 5 är högst och 1 är lägst. I detta falla anses den tekniska kompetensen vara hur bra de
tillfrågade är inom digitalisering och digitala verktyg, eller hur bra de själva anser att de är inom
området. Många anser att de är väldigt kunniga men att de alltid kan förbättra sin kunskaper ännu
mer genom att utvecklas inom området digitalisering och digitala verktyg. Skalan är något de
själva har bestämt, de har alltså gjort sin egna rankning baserat på sina erfarenheter och vad de
anser sig vara bättre på än andra. Siffran på skalan hade kunnat till att ändras ifall det var någon
annan som gjorde bedömningen.
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5 Analys
Här nedan följer nu analysen av enkätundersökningen som omfattade en svarsfrekvensen på 30%
och intervjuundersökningen på de nio intervjuer som hölls.

5.1 Enkätundersökning
De deltagande i enkätundersökningen hade spridda åldrar och yrkesroller. Det skiljde 25 år på
den yngste deltagaren till den äldste. Yrkesrollerna var allt från akustiker till konstruktörer vilket
ledde till lite spridda svar. De medverkande hade arbetat inom byggbranschen i allt från 1,5 år till
20 år vilket ledde till en större helhetsbild. De hade även varit inom sina yrkesroll under relativt
spridda år. Vissa hade varit i sin roll 10 månader och andra 13 år.
Fråga 5 undersökte hur många av de medverkande som visste om vad digitalisering innebar och
resultatet visade att 56 % visste om innebörden och 44% trodde sig eventuellt veta. Det var alltså
ingen som inte hade någon som helst aning.
Digitalisering för de medverkande innebar att använda sig utav digitala hjälpmedel och ersätta
papper och möten till digital teknik. Mycket handlade om att handlingar enbart ska finnas till
hands på en dator. Slutligen uppfattade de medverkande att digitalisering finns till för att
underlätta vardagens arbete.
Fråga 7 undersökte hur många av de medverkande som dagligen använder sig utav ett digitalt
verktyg, vilket visade ett resultat på att endast 11 % inte använder det. Både olika programvaror
och verktyg används alltså utav de medverkande, vilket nämnts tidigare i rapporten.
Fråga 9 undersökte hur många av de medverkande som hade velat arbeta mer digitalt. Resultatet
var jämnt, 44% svarade ja, 44% svarade kanske och 11% svarade nej. 67% menade också på att
BetonmastHaehre vill arbeta mer digitalt och 22% menade på att de kanske vill det. På frågan om
utbildning fanns det inte någon som inte ville ha det utan de medverkande var öppna för att
utvecklas enligt resultatet.
Fråga 12 och 13 undersökte vilka framgångsfaktorer och problem de medverkade ville lyfta fram
från ett lyckat respektive mindre lyckat projekt. När det gällde lyckade projekt var det samarbete,
kommunikation och tydlighet, det som nämndes mest. När det gällde mindre lyckade projekt var
det också kommunikation samt otydlighet. Kommunikationen här är intressant då det visar på att
den både kan vara bra kommunikation och brist på kommunikation, kan digitaliseringen i detta
läget hjälpa till?
Fråga 14 undersökte hur många timmar i veckan som spenderades i interna möten, med
administrativa uppgifter i företaget såsom lön, rapportering, prognos etc., att reflektera över vad
som gått bra och dåligt, utföra personliga saker, utveckling och vidareutbildning. Resultatet visade
att det knappt var mer än 3 timmar som genomfördes på respektive fråga.
Fråga 15 undersökte hur stor del av dagen de medverkande spenderade hela eller halva timmar
med att räkna och dimensionera, tänka strategiskt på systemnivå, rita och konstruera, sitta i
möten, läsa och skriva email om projekt, tala i telefon om projekt. Resultatet visade att det
mestadels är 1-3 timmar som det spenderas på respektive fråga, men det är självklart väldigt
individuellt och beroende på vilken yrkesroll de medverkande hade.
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5.1.1 Diskussion
Valet med att hålla i en enkätundersökning har i slutändan inte gett rapporten så mycket svar då
inte alla respondenter besvarade enkäten, det var ett stort bortfall på 70%. Tanken med
undersökningen var att slippa påverkan och åsikter på frågorna med svar, som medverkande
annars kan ha. Sen var det inte till en fördel då det inte gick att följa upp svaren med
kompletteringsfrågor eftersom enkäten var anonym.
Enkäten sändes ut till trettio personer, vilket ansågs räcka då det var till de personer som är mest
aktiva i projekteringen. Att det nu endast var nio personer som svarade skapade lite problematik,
men svaren som gavs var välskrivna och gav förståelse. Anledningen till det stora bortfallet på
70% kan vara för att det fanns fler enkäter ute som skulle besvaras eller för att den inte ansågs
som intressant. Det är även tveksamt om enkäten är värd att analysera.
Syftet med den kvalitativa enkätundersökningen var att få en helhetsbild av hur medarbetare hos
ett totalentreprenadföretag inklusive konsulter har av digitalisering i projekteringen.
Resultatet av enkätundersökningen gav liknande svar som intervjuerna. Svaren som fåtts fram
utifrån enkätundersökningen visade på att digitaliseringen är på god väg att etablera sig i
byggbranschen och att det bland de tillfrågade finns intresse i att utvecklas och lära sig mer om
digitala verktyg. Anledningen till svaren är antagligen relativt givna, då hela vår värld oavsett
bransch går mot en mer digitaliseringen hela tiden. Dock är många nog rädda för att utvecklingen
går för fort så att man inte hinner med.
Utefter enkätundersökningens resultat kan man spegla Sattineni och Schmidts tolkning om
mobila enheter. Mobila enheter har tydligt visat sitt yttre och har även visat sig vara en bra resurs
inom byggbranschen. Här kan olika projektintressenter få tillgång till information och dela
information direkt. Sedan kan även enheter som smartphone och surfplatta utvecklas i både form
och funktionalitet, vilket ökar deras adoption inom byggbranschen.

5.2 Intervjuundersökning
Frågor om digitala verktyg och digitalisering har ställts vilket lett till att resultatet av intervjuerna
satts lite mot varandra. Det finns ingen tvekan om att totalentreprenadföretag vill arbeta mer
digitalt men att det kanske inte alltid är så lätt att etablera något nytt. Här har Jupp samma åsikt,
det krävs att framtida forskning för att det ska kunna bli en fungerande plattform och ett
fungerande arbetsflöde digitalt som kan hantera den nya tekniken. Det bekräftades även från
både intervjuerna med digitala utvecklare och tjänstemännen i projekteringen.
Intervjupersonerna hade en hyfsat samlad syn på hur digitala verktyg bör eller kan användas i en
projekteringsprocess. Byggföretag använder idag en mängd olika programvaror, men problemet
kan ibland vara att det krävs mer kompetens och att programmen synkar bättre med varandra.
Detta tar Jongeling upp i sin artikel om digitalisering med BIM. Det finns en osäkerhet bland
individerna på arbetsplatsen gällande digitalisering, främst gällande BIM. Det sker lätt
missförstånd och blir då ett hinder mer än vad det hjälper till under projekteringen.
Det fanns också en tydlig bild om att utbildning hade kunnat hjälpa då alla inte riktigt är med på
samma bana, utan att vissa har dålig koll på vad digitaliseringen kan hjälpa till med och innebära.
Vilka fördelar som finns med digitalisering helt enkelt.
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Alla som blev intervjuade tyckte ändå att deras tekniska kompetens vara relativt bra om det
jämförde sig med andra i deras arbetsmiljö. Men att det ändå krävs att den höjs för att den
digitala utvecklingen inom företaget ska kunna bli bättre, eftersom att branschen i sig strävar efter
att bli mer digitalt.
Det fanns en tydlig röd tråd om att kvaliteten på ett projekt har stor potential till att höjas om ett
digitalt verktyg används på rätt sätt. Det finns chans till mindre missar, som annars kan skapa
problem i projekteringsprocessen. Men det får inte heller gå så långt att det blir en belastning och
att man inte kan klara av att hålla kvaliteten. Det krävs att verktyget används på rätt sätt och då
enkelheten lätt kan tappas om det inte finns tillräckligt med kunskap, som här reflekteras till
frågorna om kompetens och utbildning.
Intervjupersonerna var inte helt eniga om att det ges uppmuntran från högre befattning. Det som
det visades mest uppmuntran på var när nya digitala verktyg implanterats och det i sin tur har
blivit en lyckad framgång för företaget.
Alla som blev intervjuade var helt eniga om att utvecklingen med digitaliseringen går framåt, men
att det inte riktigt har hunnit etablera sig i byggbranschen. Sen att det inte heller alltid syns att
digitala verktyg har utvecklats. Trots det finns det ingen tvekan hos varken tjänstemännen eller de
digitala utvecklarna att utvecklingen går åt rätt håll.
När det diskuteras om stress inom digitala verktyg och digitalisering finns det en del olika åsikter.
Några utav tjänstemännen kan känna stress när inte alla är med på samma bana och när inte alla
förstår att även en programvara kräver sin tid för att exempelvis en ritning skall bli fullständig och
bra. Här speglas återigen kvaliteten och kunskapen in.
5.2.1 Diskussion
Valet med att hålla kvalitativa intervjuer har gett en bra helhetsbild i hur både tjänstemän och
digitala utvecklare ser på digitala verktyg och digitalisering och hur de ser på framtiden inom
byggbranschen, åtminstone hur de vill att det ska se ut. Intervjuerna hölls med medarbetare från
BetonmastHaehre, konsulter som är med i projekteringsprocessen samt digitala utvecklare. Det
hölls sammanlagt nio intervjuer varav tre var med digitala utvecklare. Tanken med den kvalitativa
studien var att ge skribenten förståelse inom ämnet digitalisering och digitala verktyg, men också
för att få frågeställningar och reflektioner som kunde granskas i examensarbetet.
Anledningen till att det enbart hölls sex intervjuer med tjänstemän var för att det ansågs räcka för
att kunna dra paralleller och likheter till ett resultat. Det hade kanske varit till en fördel att hålla
fler intervjuer då argumentet hade gett en ännu bättre bild, men skribenten ansåg att det var fullt
tillräckligt för just det här examensarbetet då personerna svarade relativt lika varandra.
Examensarbetets syfte med de kvalitativa intervjuerna var att få reda på vad som är mest relevant
och intressant inom området digitalisering. Det var också till fördel för att inte endast få ett ja
eller nej svar utan för att få mer bredare svar på frågorna som ställdes.
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5.3 Sammanfattning av analys
Resultatet visar att projekteringen kan bli mer effektiv om digitalisering används mer flitigt och
om alla medarbetare använder sig utav digitala verktyg. Att det nu finns de som inte vill
digitalisera sig kan dock bli ett problem. Majoriteten ansåg att digitalisering är en fördel, trots att
vissa inte riktigt är med på samma bana och gärna arbetar så som de alltid gjort.
Att utvecklingen går framåt finns det ingen tvekan om, men det finns dessvärre en tvekan om hur
digitaliseringen utvecklas då det ibland saknas kunskap och uppmuntran till den digitala världen
från högre befattning. Detta kan ha att göra med att det krävs mer utbildning inom området.
Vilket resultatet pekar tydligt mot.
Både utifrån enkätundersökningen och intervjuerna ges samma tydliga bild om vad det är som
saknas. Kunskap och utbildning är någonting som dyker upp vid flera tillfällen, men även viljan
att lära sig mer och jobba mer digitalt är viktigt. Yrkesrollen hade inte så stor betydelse, men
åldern hade desto större påverkan på svaren. Åldern påverkade mycket då den yngre generationen
är mer öppen för att utvecklas inom den digitala världen än den äldre generationen.
Kommunikationen är något som också speglas vid flera frågor och är något som anses kan
förbättras om digitalisering blir mer etablerad.
Det gavs också en tydlig bild av att digitalisering hade kunnat underlätta arbetet under
projekteringen om det används på rätt sätt, så återigen speglar sig utbildning och kunskap in i
respondenternas svar. Detta styrks även i tidigare studier då det gjordes en jämförelse mellan
BIM och 2D-CAD i projekteringsprocessen (Jongeling, 2008). Även kommunikationen dyker
upp här igen, då en bättre kommunikation hade underlättat arbetet väldigt mycket under
projekteringsprocessen och om det skett mer visuella möten.
Resultatet av enkätundersökningen var egentligen tveksamt om det var värt att analysera då det
var så stort bortfall av svar. Men då de få svar som gavs gick åt samma riktning som intervjuerna
ansåg skribenten att det var värt att analysera ändå. Det hade dock gett en större effekt och ett
klarare resultat om alla som fick enkäten tillskickad till sig hade besvarat den, men detta går tyvärr
inte alltid att styra vilket denna enkätundersökningen har visat tydligt.
Avslutningsvis så krävs det att man får mer kunskap om digitala verktyg och att man skapar sig
rätt förutsättningar för att ett företag ska kunna bli mer digitaliserat. Det krävs alltså att man är
drivande i frågan om digitalisering. Fokus bör läggas på utbildning för medarbetare och andra
som är med i projekteringen.
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6 Slutsats
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man kan använda sig utav digitala verktyg
mer i byggprojekteringen och varför det inte används mer idag. Anledningen till att många
företag ännu inte jobbar fullt ut med digitalisering och digitala verktyg har mycket att göra med
att de är rädda och för okunniga i ämnet. Enkla lösningar för vissa kan tyckas vara svåra för
andra. Skribenten har även märkt att bristen av kunskap är den största faktorn och även
kostnaden. Det är inte alla företag som är beredda på att lägga pengar på en digital lösning när de
redan vet med sig att de får offerter på nya jobb ändå.
Syftet var utöver de förstnämnda att undersöka kunskaper och egna upplevelser av användandet
av digitala verktyg ur ett helhetsperspektiv sett ifrån ett totalentreprenadföretag. Efter att ha
undersökt denna frågan har skribenten även insett att det kanske inte alltid handlar om att
företaget själv behöver ha medarbetare som är kunniga och intresserade inom digitalisering utan
kan anlita konsulter som gör arbetet för dem. Åtminstone till en början för att sedan ta över
tjänsten när de känner sig redo till att använda den själva. Här krävs det dock att det finns intresse
och att det kan arbetas med kunskapsåterföring.
Det är väldigt viktigt att vara noggrann och kritisk när ett resultat ska granskas, men då både
enkätundersökningen och intervjuundersökningen pekade åt samma håll anser skribenten att
tillförlitligheten var väldigt hög.
Resultatet visar att det hade kunnat bli till stor nytta av att öka användningen av digitaliseringen
och digitala verktyg i projekteringsprocessen hos ett byggentreprenadföretag. Motivation finns
hos de flesta tjänstemännen vilket är en stor bidragande faktor till att lyckas uppnå sina mål.
Förutsättningarna till att bli ett mer digitaliserat företag finns det absolut möjlighet till då mycket
tyder på att ny kunskap i form av utbildning är det som krävs. Det krävs alltså inte alltid att nya
verktyg etableras, men även det kan ha en påverkan och ge nya förutsättningar till att utveckling
inom byggentreprenadbranschen blir av. Detta kan även göra att man arbetar mer digitalt.
För att nå målen med att bli ett mer digitaliserat företag anser skribenten att kunskapsåterföring
hade varit en bra början för att medarbetarna ska få ett hum om vad deras kollegor kan och för
att högre befattning ska få koll på vad som behöver åtgärdas eller tillföras. För att nå målen till att
bli ett mer digitaliserat företag anser skribenten även att kommunikation sinsemellan alla parter
hade varit ett bra andra steg, då kommunikation är jätte viktigt för att saker och ting ska bli rätt
gjorda eller gjorda överhuvudtaget.
Det används idag en mängd olika programvaror och digitala verktyg i projekteringsprocessen,
vilket nämns i både teoriavsnittet och i resultatavsnittet. Dock verkar det inte vara fullt tillräckligt
då individer ändå anser att det behövs mer för att byggbranschen ska bli mer digitaliserad. Det
krävs att de anställda får mer uppbackning så att de vågar vidga sina vyer och finna mer digitala
verktyg som hade kunnat hjälpa dem i deras vardagliga arbete.
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Det hinder som kan förekomma när det används digitala verktyg är som nämnt belastningen av
att det blir fel för att det inte finns tillräckligt med kunskap eller för att personerna som arbetar
med verktyget inte är tillräckligt motiverade för att arbeta med digitalisering i sitt vardagliga
arbete. Ett annat stort hinder kan även vara att det testas på digitala system som i slutändan inte
fungerar. Det kan då istället göra att tidspressen blir större än vad den är idag, då det kommer
kräva mer tid för att rätta till de som systemet kan ha orsakat.
Skribentens bedömning är att det med fördel finns en chans att öka användningen av digitala
verktyg i byggentreprenadbranschen om företagen driftigt arbetar med frågorna som
medarbetarna ställer sig dagligen. Entreprenadföretagen kan i det skedet bli mer lockande på
marknaden både för nya medarbetare, nya beställare samt för de som redan är etablerade i
företagen. Det handlar bara om att våga, våga blir mer digitala.

44

7 Rekommendationer
7.1 Rekommendationer till BetonmastHaehre
Skribenten önskar rikta dessa rekommendationer till företaget:
Kunskap
•
•
•
•
•
•
•

Ge möjlighet till utbildning i olika former.
Satsa på utbildning för att höja nivån på kunskap.
Visa nyttan med digitalisering och digitala verktyg.
Skapa lättåtkomlig information för alla parter.
Kunskapsåterföring.
Utse en digital ansvarig, för att öka möjligheten till större utveckling.
Ställa högre krav på medarbetare, så att alla jobbar utefter samma förutsättningar och med
samma mål.

Digitala verktyg
•
•
•

Skapa en kunskapsportal där en lathund om respektive verktyg som används kan finnas.
Kontinuerligt arbeta för att förbättra förutsättningarna för utvecklingen med de digitala
verktyg som används dagligen.
Försöka se till att medarbetarna lär sig förstå de digitala verktyg och programvaror som
finns i företaget.

Skribenten rekommenderar BetonmastHaehre att både försöka jobba mer med kunskap och
digitala verktyg inom projekteringsprocessen. Det behöver inte alltid vara ett nytt verktyg, utan
att man istället tar till vara på det som redan finns och lär sig mer om det. Det rekommenderas
också att BetonmastHaehre ser till att alla medarbetare arbetar med samma mål inom
digitalisering för att kunna föra utvecklingen framåt som ett team, är inte alla med på samma tåg
kommer aldrig utvecklingen bli fullt så bra som det önskas bli.

7.2 Rekommendationer till lärosäten
Skribenten vill rikta dessa rekommendationer till lärosäten och yrkesutbildningar.
Det är en önskan att kurser och utbildningar inom digitalisering och digitala verktyg tas fram, mer
än vad som lärs ut idag. Detta för att hjälpa nyutbildade medarbetare att komma in i arbetslivet
med mer kunskap, särskilt då utveckling inom digitalisering hela tiden når nya framgångar.
Det finns också en nytta med att lära sig om digitala verktyg och dess användningsområden då
utvecklingen går framåt.
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7.3 Rekommendationer till fortsatta studier
Studier som kan göras i framtida examensarbeten:
Undersöka hur framtiden inom digitala verktyg hade kunnat se ut för byggprojekteringen
Undersöka vilka de digitala verktygen och digitalisering inom byggprojektering skulle kunna se ut.
Hade exempelvis kunnat vara programvaror som kan underlätta eller ett nytt digitalt verktyg som
ännu inte används så mycket. Det hade även varit intressant att undersöka vilka fel som gjorts
med digitala verktyg, för att se åtgärder på problem.
Undersöka vilka exakta utbildningar som hade behövts för att digitalisera
projekteringsprocessen mer
En undersökning som tar reda på vilka exakta utbildningar som krävs för att medarbetare och
tjänstemän ska lära sig mer om digitalisering och digitala verktyg för att få möjligheten till att
utvecklas.
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Bilaga 1, Enkätundersökningsfrågor
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Bilaga 4, Svar på enkätundersökningen
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Bilaga 1
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Bilaga 2
Intervjufrågor till tjänstemän i projekteringen
1. Vilken yrkesroll har du?
2. Hur länge har du arbetat inom din nuvarande yrkesroll?
3. Har du någon tidigare erfarenhet av en annan yrkesroll inom byggbranschen?
Vilken/vilka? Hur länge hade du denna roll?
4. Använder du digitala verktyg dagligen i ditt arbete?
Om ja: Vilka?
Om nej: Vet du vad det är?
5. Upplever du att ett digitalt verktyg kan spara dig tid i ditt vardagliga arbete? Ge exempel.
6. Tror du att utbildning inom digitala verktyg skulle öka ditt användande?
7. Vad anser du behövs för att öka användningen av digitala verktyg/digitalisering?
8. Vad kan underlättas under projekteringen om man använder digitala
verktyg/digitalisering?
9. Hur tro du ett digitalt verktyg/digitalisering kan spara tid i projekteringen? Ge exempel.
10. Hur tror du det kan höja kvalitéten?
11. När anser du att det blir en belastning?
12. Har du upplevt någon uppmuntran från högre befattning för användandet av digitala
verktyg?
13. Vad tycker du om den digitala utvecklingen inom projektering?
14. Känner du någon stress eller har känt, över den digitala utvecklingen?
15. Hur skulle du ranka din tekniska kompetens mellan 1 till 5? 1 är låg kompetens och 5 är
mycket hög kompetens.
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Bilaga 3
Intervjufrågor till digitala utvecklare
1. Vilken yrkesroll har du?
2. Hur länge har du arbetat inom din nuvarande yrkesroll?
3. Har du någon tidigare erfarenhet av en annan yrkesroll inom branschen? Vilken/vilka?
Hur länge hade du denna roll?
4. Hur skulle du ranka din tekniska kompetens mellan 1 till 5? 1 är låg kompetens och 5 är
mycket hög kompentens.
5. Uppmuntrar ni Betonmast att använda mer digitala verktyg?
Om ja: På vilket sätt? Varför är det viktigt?
Om nej: Borde det göras?
6. Vad anser du behövs för att öka användningen av digitala verktyg/digitalisering?
7. Hur tro du ett digitalt verktyg/digitalisering kan spara tid i projekteringen? Ge exempel.
8. Hur tror du det kan höja kvalitéten?
9. När anser du att det blir en belastning?
10. Vad tycker du om den digitala utvecklingen i byggbranschen?
Anser du att Betonmast är drivna i arbetet att digitalisera branschen?
Om
ja:
På
vilket
sätt?
Om nej: Varför inte?
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Bilaga 4
Svar på enkätundersökning
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