
Examensarbete 
Byggingenjör 180 hp

Nulägesanalys av byggarbetsledares
användning av IT-verktyg

Digitala verktyg inom byggproduktion

15 hp

Halmstad 2020-01-14

Adam Svensson, Peter Andersson



   
 

   
   

  



   
 

   
   

SAMMANFATTNING 

Användningen av datorbaserade ritningsprogram introducerades redan på 70-talet och har sedan dess varit 

under ständig utveckling. Dess funktioner och användningsförmåga har de senaste 20 åren även tagit sig 

vidare från projektering- och kontorsstadiet ut till själva byggproduktionen. 

Denna rapport är en nulägesanalys av hur den nytillkomna yngre generationen arbetsledare inom den 

svenska byggsektorn ser på användning, implementering samt utveckling av nya digitala verktyg, 

program och möjligheter för informationsutbyte ute på byggarbetsplatsen. 

Rapporten är en sammanställning av intervjuer med representanter från fyra svenska, etablerade och 

rikstäckande byggföretag. Här görs en jämförelse med litteratur rörande forskning och pilotprojekt som 

gjorts på området, hur väl denna litteratur står sig gentemot hur det ser ut och fungerar ute i den faktiska 

produktionen i dagsläget. 

Denna rapport innehåller även en granskning av hur kommunikationen sker vid uppkomst av fel i 

ritningar, hur detta hanteras av arbetsledare, vilket i dagsläget är varierande beroende på typ av fel och 

betydelse, men även hur långt företaget och dess anställda kommit i sin digitala utvecklingsprocess och 

vilket engagemang de anställda lägger på denna. 

Resultatet visar att digitala verktyg och möjligheten till effektiva informationstekniska lösningar i stor 

grad finns tillgänglig, men att användningen av dessa sker i mindre utsträckning än vad företagens 

representanter förväntat inom sin arbetsroll. Detta beror på flera faktorer som exempelvis att 

implementering av nyare arbetsmetoder och införskaffande av digitala verktyg innebär vissa ekonomiska 

och funktionella trösklar att överstiga. Detta samtidigt som byggbranschen för nuvarande genomgår en 

generationsövergång där det tillkommer en generation med större vana för användning av IT och digitala 

verktyg, vilket skapar ett glapp mellan dessa och tidigare generationer i både användbarhet och kunskap. 

  



   
 

   
   

  



   
 

   
   

ABSTRACT 
Use of computer based construction plan programs were introduced as early as in the 1970’s and have 

since then been under constant develop. Their functions and durability have during the last twenty years 

gone from only being used in the projection and office stage to being a useful tool at the actual 

construction site too. 

This report is a status analysis regarding what thoughts and perspectives younger and newly added 

generation of construction foremen have on the use, implementation and development of digital tools in 

the Swedish construction business, and the potential information exchange at the construction sites. 

The report is a compilation of interviews with respondents representing four different established Swedish 

construction companies. The results of the interviews are compared with available literature, which are 

results of previous research and pilot projects that have been done the subject.  

It also contains a view of how the communication transpire when problems occur on construction plans 

and how this is managed by the construction foreman. The approach is currently depending on the nature 

and significance of the problem, and also how far the companies have come in the development and the 

commitment from their employees. 

The results show that digital tools and the possibility of efficient information technology is available, but 

the use of these are less frequent than the respondents expected in their role as a construction foremen. 

The implement, use of modern working methods and the obtaining of digital tools are for example 

depending on economic and function barriers. The construction business is also currently in a generation 

change which bring a younger generation in to the business which have more experience of using 

information technology and digital tools, that have created a difference to the earlier generations, both in 

use an knowledge.  



   
 

   
   

  



   
 

   
   

FÖRORD 

Detta är ett avslutande examensarbete på 15hp för fulländande av treårig högskoleutbildning och 

avläggande av kandidatexamen, 180hp, inom byggingenjörsprogrammet med inriktning byggproduktion 

och projektledning samt byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i Halmstad. 

 

Först skulle vi vilja tacka de intervjupersoner som ställt upp och tog sig tid för våra intervjuer vid 

företagen PEAB, RO-Gruppen, Skanska och Veidekke. Dessa intervjuer utgör en stor del av materialet 

för att få fram det resultat som presenterades i denna undersökning och på så sätt gjorde den möjlig. Tack 

för att vi fick komma ut och se hur saker och ting fungerade i praktiken ute på era byggarbetsplatser. 

 

Avslutningsvis vill vi även tack vår handledare Åke Spångberg, vid Högskolan i Halmstad, som gett oss 

goda råd och vägledning genom detta arbete. 

 

Halmstad, 2018 

 

 

Adam Svensson 

Peter Andersson 

  



   
 

   
   

  



   
 

   
   

Definitioner av begrepp och förkortningar 

Arbetsledare 

Byggledarskap.se definierar arbetsledare som följande: 

"Arbetsledaren kan betraktas som produktionsledarens förlängda arm. Arbetsledaren är nämligen 

underställd platschefen och har ansvar för stora delar av driften och ledningen ute på arbetsplatsen". 

(Sveriges Byggindustrier, 2014) 

2D - Två dimensioner (Längd/bredd) 

3D - Tre dimensioner (höjd/bredd/djup) 

4D - Fyra dimensioner (Längd/bredd/djup/riktning) 

ADB - Administrativ datorbehandling 

AutoCad - Datorbaserat ritprogram 

BIM - Building Information Management, alt. Modeling 

BlueBeam - Program för PDF 

Ipad/pekplatta - Surfplatta 

IT - Informationsteknologi 

ITK - Information & kommunikation 

Powerprojekt - Tidsplanerings-program  

Revit – Modelleringsprogram, BIM-program 

Solibri – Modelleringsprogram, BIM-program 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Samhället har digitaliserats ordentligt det senaste 30 åren där större delen av västvärlden äger eller har 

daglig tillgång till mobila enheter. Detta har gett en stor och ökad möjlighet vid informationshantering, 

idag oftast inte längre bort än en knapptryckning i mobilen. Digitaliseringen brukar delas in i tre epoker. 

Under 1980-talet användes begreppet ADB, administrativ databehandling, på 1990-talet övergick det till 

IT, informationsteknologi, och efter millennieskiftet talas det som idag om information och 

kommunikation. (Berg Von Linde et al., 2003) 

Enligt en undersökning av svensk byggtjänst har övergången till digitalisering inom den svenska 

byggbranschen varit långsammare jämfört med många andra branscher, men de senaste åren har 

utvecklingen accelererat. Undersökning visar även att ca 70 % av alla byggföretag i Sverige är halvvägs, 

eller på god väg, med övergången till ett mer digitaliserat arbetssätt. Det visade sig även att de större 

byggföretagen har kommit längst, samt har större förståelse för hur digitala verktyg påverkar deras 

verksamhet. (Svensk Byggtjänst, 2017). Från mitten av 1990-talet skedde en ökning i användandet av IT-

verktyg, inom byggbranschen främst i projektstadiet inför kommande produktion. (Samuelson, 2010). Nu 

har byggföretagen även börjat införa och användas sig av IT-verktyg i produktionsstadiet, där flera 

företag går mot en mer digital byggproduktion med bland annat mål som att ersätta pappersritningar med 

digitala varianter på iPads och tv-skärmar. (Nyhlin Strand, 2017) IT-verktyg har hittills utnyttjats mest 

som ett slags intranät för uppföljning och planering inom företagen för organisatoriska processer. 

(Gustavsson, Samuelson, & Wikforss, 2012) De senaste åren har byggprojekten blivit allt mer komplexa 

där det krävs snabb tillgång på information. Där arbetsledare ofta känner att de behöver vara på två ställen 

samtidigt, dels inne på platskontoret med administrativt arbete samt att sköta samordningen av arbetet ute 

på byggarbetsplatsen. (Löfgren, 2007) I denna rapport har författarna därför valt att genom litteratur och 

intervjuer undersöka hur nyutbildade arbetsledare ser på användningen av digitala verktyg inom 

byggproduktionen, om deras förväntningar på användning av digitala verktyg motsvarats eller inte vid 

anställning. Undersökningen granskar även hur kommunikationen sker på byggarbetsplatsen vid 

förekomst av fel i ritningar, vilka kommunikationssätt och typer av digitala verktyg som arbetsledarna 

använder sig av. 
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1.2 Problemformulering 
När nyexaminerade byggingenjörer kommer ut i byggproduktion blir dessa oftast anställda som 

arbetsledare under någon form av chef, vars uppgift är att handleda vid inskolning och upplärningen inom 

branschen. Enligt Sveriges byggindustriers kompetensprofil tar det ungefär två år för en arbetsledare att 

uppnå sin fulla kompetens. (Sveriges Byggindustrier, 2018) 

Nyexaminerade arbetsledare som idag kommer ut i arbetslivet är uppvuxna i ett samhälle vilket till stor 

grad är digitaliserat. Datorvana, användandet av mobila enheter och ny teknik har mer eller mindre varit 

en del av daglig basis. Detta har gett större öppenhet och inställning till digital utveckling och dess 

möjligheter jämfört med tidigare generationer. 

 

1.3 Syfte/Mål 
Syftet med denna rapport är att studera hur nytillkomna arbetsledare i byggbranschen anser att digitala 

verktyg används, undersöka till vilken grad dessa tillämpas, utifrån deras förväntan samt studera hur 

kommunikation sker vid förekomst av fel i ritning, hur detta hanteras av arbetsledaren. Detta ska ge en 

inblick i hur de verktyg och den kunskap som lärs ut vid högskole- och universitetsutbildning sedan 

tillämpas vid ingenjörernas framtida arbete och dess utveckling av byggbranschen. 

 

I denna rapport besvaras följande frågeställningar: 

 Hur används digitala verktyg idag sett till nyutbildade arbetsledares förväntningar? 

 Hur kommunikation sker vid förekomst av fel i ritningar, hur detta hanteras av arbetsledaren? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna rapport avgränsas till hur utveckling inom digitalisering påverkar dagens arbetsledare under 

byggnationsprojekt. Med digitaliseringen menar vi inte ett specifikt program utan allt som har relevans 

för det dagliga arbetet. 

Rapporten avgränsas till hur digitalisering påverkar arbetsledares dagliga arbete inom husbyggnad samt 

vatten och anläggning. Intervjuerna hålls med lokal geografisk anknytning med fokus på arbetsledare i 

sydvästra Sverige, i och kring Halmstads närområde. Avgränsning sker mot intervjupersoner som tillträtt i 

sin arbetsroll som arbetsledare relativt nyligen, med anställningar på de större och rikstäckande 

byggföretagen. 

 

 

1.5 Metodbeskrivning 

I denna rapport har vi gjort en analys av hur IT-användningen ser ut för nyexaminerade arbetsledare. I 

analysen redovisas hur utbredd användningen av IT-verktyg är samt hur arbetsledare ser på sin tidigare 

utbildning, förväntningar och verklig användning av IT-verktyg. Målet var inte att titta på specifika 

verktyg utan att göra en övergripande analys. Rapporten innehåller en djupare analys över hur 

ritningshanteringen fungerar ute på byggarbetsplatsen. Examensarbetet utfördes och genomarbetades i en 

rad olika deletapper. Första delen består av en litteraturöversikt för faktainsamling och ämneskunskap. 

Detta gjordes för att få breddad baskunskap inom ämnet och även som grund för djupgående förståelse. 

Följande steg efter genomförd litteraturöversikt var att med nyfunnen och god förkunskap kunna vända 

oss till nyexaminerade arbetsledare inom branschen för utförande av intervjuer. För utförandet av detta 

examensarbete använde vi oss av en kvalitativ studie på mikronivå. En kvalitativ studie valdes för att vi 
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ville fokusera på färre källor men med syfte att gå på djupet med varje respondent. Denna mikrostudie 

riktade in sig på den enskilda arbetsledaren och dennes syn och åsikter i ämnet. 

 

1.6 Förväntade resultat  
Resultatmässigt tror vi det kommer visas skillnader både sett till inställning och användning beroende på 

arbetsledarnas ålder och vilken tid de är uppvuxna i. Vi tror även att ritningshanteringen kommer vara 

mer digital beroende på företagens storlek, att större företag har en mer utbredd användning av digitala 

verktyg och program. 

  



   
 

4 
 

  



   
 

5 
 

2 Metod 

 

2.1 Litteratur 
Litteraturinsamling utfördes i form av vetenskapliga artiklar med innehåll av tidigare utförd forskning. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av sökmotorerna Google Scholar, Onesearch och ABI/Inform global. 

Vi valde att lägga störst fokus på svenska och engelska källor. Då utvecklingen av IT-verktyg ständigt går 

framåt och har gjort så en längre tid, är det något som vi haft med i beräkningarna vid val av 

vetenskapliga artiklar (2010 och framåt). Biblioteket på högskolan i Halmstad användes för lån av böcker. 

Vi studerade även branschtidningar för att få en bra grund inom ämnet, detta för sammanställning av 

frågor och fakta för intervjuerna. 
 

2.2 Undersökning 
Undersökningsmaterialet i denna rapport baserades på kvalitativa semi-intervjuer. Samtliga respondenter 

ställdes inför samma frågeställningar. Denna undersökningsmetod valdes för att lättare kunna ställa 

följdfrågor om det skulle uppstå oklarheter i svar och redovisning av fakta, vilket underlättade för att dra 

slutsatser av insamlingsmaterialet (Ejvegård 2009). Denna undersökningsmetod lämpade sig även då det 

gav möjlighet att hålla samma linje genom samtliga intervjuer, d.v.s. möjlighet att styra intervjuerna så att 

respondenterna inte svävade för långt utanför ämnesområdet. Undersökningsmetoden gav respondenterna 

möjlighet till vidareutveckling och fördjupning av intressant fakta som uppkom under intervjutillfället, 

dock med balans för att inte glida från det egentliga huvudspåret. Nackdelen med metoden är dock att den 

gav en smal korridor av synpunkter och åsikter i och med att undersökningen inriktade sig på en mindre 

grupp, som inte behövde vara representativ för hela yrkesgruppen. 

Alternativet var att göra en kvantitativ enkätundersökning, med möjlighet att samla in fakta från ett större 

antal respondenter, d.v.s. en insamling mer representativ för den stora massan. Ett bra alternativ för en 

bredare undersökning, men svårt i detta fall då frågeställningarna var längre och svaren krävde utförligare 

redovisningar gentemot vid utskick av enkäter bestående av ett antal givna svarsalternativ. Vid en större 

enkätundersökning utan svarsalternativ kunde svårigheter vara att hålla svaren inom den marginal och det 

avgränsningsområde som önskades. För att frångå information som var spretig och gav upphov till stor 

spridning av svar, samtidigt som det önskades möjlighet till specifika förklaringar och vidareutveckling 

av intressant fakta, sågs det som en allt för omfattande undersökningsmetod. 

Den kvalitativa intervjumetoden ansågs i detta fall som ett bättre alternativ för att gå mer på djupet i den 

enskilda respondenten. Samtidigt som det gav en möjlighet att göra varje intervju ute på varje respondents 

byggarbetsplats och där se hur kommunikationen och användningen av digitala verktyg ser ut i realtid. 

 

2.3 Intervjupersoner 

Urvalsgruppen bestod av nio arbetsledare i åldrarna 23-35 år, majoriteten av dessa med en 

arbetslivserfarenhet som sträckte sig mellan sex månader upp till två år. Dock skiljde sig en respondent 

från övriga, då denne först arbetat som anläggningsarbetare inom branschen under en tioårsperiod och 

sedan skolat om sig inom företaget och gått över till att bli arbetsledare inom samma område. Samtliga 

hade någon form av byggnadsteknisk utbildning i grunden där undervisning inom digitala verktyg varit en 

del av utbildningen, alla påbörjade sin utbildning till arbetsledare efter år 2011. Av de tillfrågade hade sex 

av respondenterna en treårig byggingenjörsexamen, var av fyra inom projektledning, en inom 

konstruktion, samt en med inriktning arkitektur. Utöver dessa bestod respondenterna av en arbetsledare 

med tvåårig utbildning på yrkeshögskola med inriktning byggarbetsledarskap, en med femårig 
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civilingenjörsutbildning inom väg och vatten, samt tidigare nämnda med vidareutbildning inom det 

företag han är verksam inom. I sina roller inom byggarbetsleding var fem av respondenterna verksamma 

inom husproduktion och fyra inom vatten och anläggning. 

 

2.4 Trovärdighet och pålitlighet 
Vid val av vetenskapliga artiklar lades stor vikt vid källkritik och strävan efter så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt. (Ejvegård 2009) menar att reliabiliteten är något som anger användbarheten och 

tillförlitligheten av ett mätinstrument, och validiteten att man undersöker det som man avser undersöka. 

Som nämnde ovan är utvecklingen av digitaliseringen fortfarande i rörelse och har så varit under lång tid, 

och det finns inget företag i Sverige idag som anser färdiga med ett mer digitalt arbetssätt. Detta försökte 

vi ha i åtanke vid sökningar efter vetenskapliga artiklar, där vi försökt använda oss av så nya artiklar som 

möjligt. Då Skandinavien tillsammans med USA/Storbritannien anses vara i framkant med 

digitaliseringen och implementering av nya IT-verktyg så begränsades våra sökningar av vetenskapliga 

artiklar till dessa områden. 
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3 Litteraturstudie 

 

3.1 Informationsteknikens tillträde i byggbranschen 
Då inget företag i Sverige anser sig klara med digitaliseringen av sina verksamheter så finns det inte 

heller någon forskning som visar på hur slutprodukten kommer bli. Detta är en granskning av den 

litteratur som finns över forskning som hittills gjorts på området hur implementering och användning av 

IT-verktyg ser ut inom dagens byggindustri.  

IT, eller informationsteknologi, är ett samlingsbegrepp för internetbaserade verktyg som bland annat 

använts i byggsektorn sedan mitten av 90-talet. IT omfattas av all sorts informationsteknik från telefon, 

fax och e-post, via kontorsadministrativa system, elektronisk handel och ritningssystem, till 

modellbaserade beräknings- och simuleringssystem. I och med internets intåg på marknaden öppnades en 

helt ny möjlighet upp för branschen och dess informationshantering via webb och e-post. Detta har med 

tiden banat väg för branschspecifika tillämpningar som t.ex. projekteringsverktyg med 

informationsdelning och via e-post sker i stort sett all typ av kommunikation, från korta frågor till 

skickande av protokoll och handlingar. (Berg Von Linde et al., 2003). 

Digitala ritverktyg tog sin start på 1970-talet och den riktiga etableringen kom på 1980-talet då 

persondatorn och ritprogrammet AutoCad slog rot som en dominant på marknaden för Cad-baserade 

ritprogram. (Gustavsson, et al., 2012) I figuren nedan (se fig. 1) visas ett illustrerat exempel på 

ritningsutförande vid användning av det datorbaserade ritprogrammet AutoCad. 

 

 

 

I dagens byggindustri används IT-baserade verktyg över hela byggprocessen jämfört med för 10–15 år 

sedan då fördelarna med IT-program främst fanns inom design och konstruktion. Ett område där 

byggbranschen har investerat stora resurser de senaste decennierna är inom BIM. (Gustavsson, et al., 

2012) Studier visar att det vid användning av BIM bl.a. i projekteringsstadiet bidrar till höjd kvalité, ger 

upphov till högre effektivitet samt att arbetssättet blir mer attraktivt och intressant. I produktionsstadiet 

leder BIM bl.a. till snabbare och enklare kommunikation, som skapar effektivare revideringsprocesser, 

Fig. 1. Exempel på 

ritningsutförande för 

armering i AutoCad. 

(Foto: Peter Andersson) 
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vilket i sin tur leder till att byggprocessen går snabbare. (Jongeling, 2008) Följande figur (se fig. 2) är ett 

exempel på utförande av den 3D-modell som har en central roll vid arbete enligt arbetsmetoden BIM. 

(Eriksson, 2016) 

 

 

BIM ses som ett viktigt verktyg med stor potential för användning i produktionsstadiet då projekt inom 

byggindustrin blir allt mer komplexa och kräver mer detaljerade ritningar. BIM används idag i störst 

utsträckning på byggarbetsplatsens platskontor, men pilotprojekt har gjorts ute i produktionen med bl.a. 

dataterminaler och pekplattor där arbetarna har nära tillgång till information rörande t.ex. tider, väder, 

ritningsändringar och snabbare kommunikation med arbetsledare eller projektledare. (Drevland, Knotten, 

Lædre, Lohne, & Svalestuen, 2017) 

 

3.2 Building Information Modeling 
De programvaror som används för BIM, Building Information Modeling, är en vidarutveckling av de 

föregående Cad-programmen. (Eriksson, 2016) Programvaran Cad, Computer-aided design började 

utvecklas på 70-talet och kan enklast beskrivas som en digital form av det ritningsutförande som tidigare 

gjorts för hand. Fördelen med övergång från handritade ritningar till digitala var bl.a. den minskade 

arbetsomfattningen vid korrigering. I och med Cad-tekniken går det att lagra ritningarna och dess innehåll 

digitalt, användaren behöver på så vis endast ”rita” om den del som behöver korrigeras, övriga delar i 

ritningen finns kvar för att kunna återanvändas i kommande utskrift. Vid handritade ritningar fanns inte 

samma möjlighet till denna typ av lagring och återanvändning, vilket innebar att hela ritningen var 

tvungen att göras om vid korrigering, vilket var tidskrävande (Teknikessen, 2019) och på så sätt även 

bidrog till kostnader. Ett problem som ändå kvarstod vid användning av Cad-tekniken var att det vid 

ritningar i 2D, längd och bredd, fanns flera olika ritningar som representerade olika vyer. Varje ritning där 

en korrigerad del visades var då tvungna att ”ritas” om, vilket medförde en risk för att felen kvarstod om 

korrigeringen inte gjordes i samtliga vyer. Genom utveckling till modeller i 3D, längd, bredd och djup, 

blev det möjligt att göra endast en korrigering för att detta skulle ske i samtliga vyer. (Engström, Lessing, 

Lidelöw & Stehn, 2015) Den tredimensionella modellen har en central roll när det pratas om BIM, men 

BIM är mer än bara en 3D-modell, vilket är en vanlig missuppfattning när det talas om begreppet BIM. 

Definitionen på begreppet BIM är en form av process eller arbetsmetod som innebär att all information i 

Fig. 2. Exempel på 

ritningsutförande för 

flerbostadshus i BIM-

programmet Revit2010. 

(Foto: Peter Andersson) 
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och kring ett projekt sammanställs med en 3D-modell, BIM-modell. (Eriksson, 2016) I modellen kan 

mängder av information föras in, hämtas och vid behov ändras. Det kan exempelvis röra sig om 

information kring produktionstider för olika moment, material data som vikt, mängd och pris, 

leveranstider (Engström, et al., 2015), analyser av delproduktioner och planering. (Eastman, Liston, Sacks 

& Teicholz, 2008) Vid genomförande av ett byggprojekt enligt arbetsmetoden BIM kan detta ske genom 

flera typer av programvaror, ex. BIM360, Revit, Tekla, m.f. (FinancesOnline, 2019), det finns alltså inte 

ett enskilt program avsett att används vid projektgenomförande enlig arbetsmetoden BIM. 

 

3.3 Kunskap och användning av digitala verktyg 
Ett krav för upprättande av bra kommunikation är tillgång till modern apparatur, möjligheter till 

uppkoppling och fungerande nätverk ute på byggarbetsplatserna, detta så att utbyte av information kan 

ske med exempelvis konstruktionskontor. I den svenska byggsektorn förekommer högre mobilt internet 

och användningen av mobiltelefoni bland anställda sett till internationell standard. Vilket kan förklaras av 

att det svenska samhället är långt fram i digitaliseringen. Redan år 2007 hade 99 % av alla arbetsplatser i 

Sverige tillgång till internet. (Gustavsson, et al., 2012)  

År 2011–2012 utfördes en landsomfattande studie av SCB, Statistiska Centralbyrån. Denna studie 

undersökte variationen i människors datorvanor i åldrarna 16 - 65 år. Studien visar att Sverige är ett land 

som över lag ligger långt fram i både kunskap och användning över samtliga åldersspann, jämfört med de 

22 medverkande länderna, men att det även finns stora skillnader i kunskap över olika åldersintervall (se 

fig. 3 och 4). Resultatet av tester visar att den svenska befolkningen i åldersgruppen 16-34 år till 60 % har 

den kunskap som krävs för att lätt kunna använda och navigera i olika dataprogram medan samma 

kunskapsnivå endast uppnås av 20 % i åldersgruppen mellan 55 – 65 år. 

   

 

 

Denna skillnad hänvisas till att ha sin uppkomst i att det i dagens samhällsbyggnad förekommer teknik i 

större utsträckning och att användning av denna ökat de senaste årtiondena. (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2013) Enligt ytterligare undersökningar som gjorts, vid National University of Singapore, visar 

det sig att utbildningsnivå påverka graden av användning och förståelse av modernare IT-verktyg ute på 

arbetsplatsen. Detta genom att vana för användning av olika datorbaserade verktyg kan bidrar till att det, 

exempelvis då tidplaner krockar eller risk för driftstopp uppkommer, kan ske snabba korrigeringar för 

avhjälpning av fel på ett effektivt sätt. Arbetsledare med högre utbildning har även en tendens att skriv 

mer mail och rapporter än arbetsledare med lägre utbildning, vilket bidrar till bredare spridning av 

information till berörda parter samt ger en god dokumentation. (Ling & Tan, 2015) 

Fig. 3. Diagram över resultat från studie i 

datorvana i åldrarna 16-34 år. 

(Diagram: Peter Andersson) 

Fig. 4. Diagram över resultat från studie i 

datorvana i åldrarna 55-65 år. 

(Diagram: Peter Andersson) 
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Undersökningar visar att arbetsledare är en väldigt splittrad grupp när det kommer till kunskap om BIM, 

då 49 % av de tillfrågade arbetsledarna i en studie sa att de inte hade någon kännedom om BIM. Detta 

visade sig bero på att arbetsledarna hade olika bakgrund, arbetsledarna med universitet och 

högskoleutbildning hade mer och bättre kunskap om BIM. Ju nyare utbildningen är desto bättre kunskap 

visas. (Bosch, Lennartsson, Linderoth & Isaksson, 2016) 

 

3.4 Användningsområden för iPads och pekplattor 
År 2015 publicerades en vetenskaplig artikel som redovisade hur kommunikationen kan förbättras i ett 

byggprojekt med hjälp av iPads och pekplattor. Enligt artikeln (Harstad, Lædre, Skhmot, & Svalesteuen, 

(2015) beskrivs att det gjorts stora satsningar de senaste 10 åren för användandet av iPads eller pekplattor 

på byggarbetsplatser. Dessa används mestadels av projektledare, arbetsledare och förmän, det vill säga av 

de yrkesroller som bär olika typer av organisations- och kontrollansvar vid byggproduktion, oftast som ett 

komplement för att tillhandahålla information vid olika typer av byggmöten men även ute på 

byggarbetsplatserna. Exempel på information som kan tillhandahållas via en iPad ute på 

byggarbetsplatsen är digitala ritningar (se fig. 5). 

 

 

En av de stora nyttorna med iPads eller pekplattor i produktionen anses vara lättillgänglighet och åtkomst 

av ritningar, med hjälp av pekskärmar finns möjlighet till lagring av de hundratals ritningar som kan 

beröra ett byggprojekt. Alla dessa kan enkelt finnas nära till hands ute på byggarbetsplatsen via iPad eller 

pekplatta, istället för i pärmar och pappersform på ett platskontor, vilket medför besparingar i både 

tidsåtgång och lagringsutrymme.  

Genom undersökningar har det, inkluderat nyss nämnda, framkommit nio områden för 

informationshämtning och kommunikation som effektiviseras då arbetsledaren använder sig av iPad eller 

pekplatta ute på byggarbetsplatsen. Arbetsledaren har via iPad eller pekplatta möjlighet att snabbt få 

tillgång till ritningar, kunna avläsa olika mängdöversikter, föra och se dokumentation under arbetets gång, 

se kvalitets- och säkerhetsföreskrifter, avläsa exakta och tydliga måttsättningar, kommunicera med 

konstruktörer vid ritningsrevidering, ha videokommunikation i realtid, samt ha tillgång till information 

för drift och underhåll. (Harstad et al., 2015) 

 

Fig. 5. IPad/pekplattor som används av 

arbetsledare ute på byggarbetsplatsen. 

(Foto: Adam Svensson) 
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3.5 Kommunikation och hantering av ritningsfel 
Det finns många möjligheter och tillämpningar för BIM och IT-baserade verktyg, ett av dessa är 

möjligheten till tvåvägskommunikation mellan olika parter. Tack vara tvåvägskommunikationen blir 

informationsutbytet snabbare än vid användning av den traditionellt förekommande 

envägskommunikationen som tidigare, och än idag, används vid frågor uppkomna under genomförande 

av byggprojekt. BIM ger även arbetsledare ute på byggarbetsplatserna möjlighet att snabbt komma i 

kontakt med rätt individ vid frågeställningar och problem. Detta utan krångliga omvägar där risken för 

misstolkning och ändring av information kan ske då denna ska gå igenom flera olika led och steg. 

Vid BIM-baserat informationsbyte är tanken att rätt person ska komma i direkt kontakt med den som bär 

huvudansvaret för det specifika ärendet. Vid uppkomst av en oklarhet eller ett problem är det enkelt för en 

arbetsledare att ta en bild, med exempelvis kameran på sin iPad eller platta, på det utförande eller den del 

av ritning som oklarheten eller problemet gäller och sedan skicka denna vidare till konstruktören. 
Konstruktören kan sedan enkelt göra korrigerar och ändringar direkt i ritningen via sin dator. (Drevland et 

al., 2017) Undersökningar visar att tidsbesparingen för en arbetsledare är runt 20 minuter då denna vid 

uppkomst av fråga kring ritning använder sig av iPad eller pekplatta ute på byggarbetsplatsen gentemot 

användning av traditionella metoder för frågor via platskontoret. (Harstad et al., 2015) När en oklarhet 

eller ett problem är reviderat av konstruktören kan utskick av ny ritning ske på ett effektivt sätt via det 

informationssystem projektets parter och entreprenörer är samordnade till med sina pekplattor och 

liknande IT-verktyg. När en revidering gjorts bockas denna även av i programmet och det tillkommer en 

markering om vad det nämnda problemet handlat om och hur det behandlats. Denna typ av 

tillvägagångssätt ses ur produktionssynpunkt som effektiv då korrigeringar och ändringar annars läggs 

fram vid möten på konstruktionskontoret, vilket kostar både tid och pengar. (Drevland et al., 2017) Det 

krävs dock, för att uppnå fullgod kommunikation, att alla parter inom pågående projekt använder sig av 

samma plattform och vägar för informationsutbyte, det brister i effektivitet om exempelvis 

underentreprenörer inom någon yrkesgrupp använder sig av traditionella eller interna former av 

kommunikationsvägar. (Kerosuo, Korpela, Miettinen, Mäki, & Paavola, 2015) 

 

3.6 Övergångsprocessen 

Implementering av ett IT-baserat informationssystem är en komplicerad process som inte är helt enkel att 

genomföra, delvis beroende på inställning men även krav på kunskap för effektiv användning, en 

övergång till fullskalig användning bör därför ske stegvis. (Bosch, Lennartsson, Linderoth & Isaksson, 

2016) Trots implementering av IT-verktyg är det än idag pappersritningar som är de mest förekommande 

ute på byggarbetsplatsen. (Drevland et al., 2017) Traditionella pappersringarna har fördelen att kunna ge 

en större vy av helheten och sammanhanget av en byggnation, vilket kan vara svårt då digitala 

pekskärmar har begräsningar i storlek (se fig. 6). (Drevland et al., 2017) 
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Trots dessa begränsningar visar studier på uppskattning av digitala verktyg ute på byggarbetsplatsen. År 

2017 släpptes en norsk studie där det vid ett byggprojekt placerats ut s.k. BIM-stationer, ”BIM-kiosker”, 

på en byggarbetsplats. Vid dessa kunde de olika yrkesgrupperna ta del av bl.a. ritningar, 3D-modeller, 

tidplaner och annat som rörde projektet. Studien visade att de mekaniker, elektriker och VVS-installatörer 

som deltog uppskattade möjlighet till tillämpningen av BIM och dess olika användningsområden ute på 

byggarbetsplatsen. Så mycket som 96 % av dessa såg BIM-stationerna som ett välkommet komplement 

att använda i kommande projekt (se fig. 7). Snickarna i undersökningen var de som stack ut då närmare 

50 % av dessa inte såg BIM-stationerna som något användbart i framtida projekt, utan menade att den 

informationen de ville ha inte fanns att tillgå (se fig. 8). (Drevland et al., 2017)  

    

 

 

Vid denna markanta avvikelse för den specifika yrkesgruppen gjordes ytterligare analys av studiens 

resultat. Denna visade att den information som söktes av snickarna fanns att tillgå men att dessa inte 

kommit åt den på grund av okunskap i programmet och dess olika funktioner. (Drevland et al., 2017) 

Studien visar hur skillnaden i kunskapsläge ser ut på arbetsplatsen och skiljer sig mellan både 

yrkesgrupper och individer, implementeringen kan därför inte hålla en jämn nivå över hela branschen. 

(Drevland et al., 2017) 

 

Fig. 6. Exempel på 

begränsningar vid vy av 

helhet och sammanhang, 

jämförelse A3-ritning och 

Smartphone. (Foto: Peter 

Andersson) 

Fig. 7. Diagram för inställning till framtida 

användning bland studiens elektriker, mekaniker 

och VVS-installatörer. (Diagram: Peter Andersson) 

Fig. 8. Diagram för inställning till 

framtida användning bland studiens 

snickare. (Diagram: Peter Andersson) 
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3.6.1 Motsättningar och initiativ för ökad användning 
En av de största motsättningarna som föranlett till att implementering och användning inte kommit längre 

än vad den gjort idag beror på att det är en dyr investering att göra. Inte enbart då verktygen ska köpas in 

utan även de kostnader som följer för utbildning då användarna ska lära sig hur dessa fungerar och 

hanteras. De positiva följderna av övergång till användning av digitala metoder uppkommer och blir 

heller inte märkbara direkt vid en investering utan kan ta flera år. För att övervinna detta gäller det att se 

kostnaden för implementering som en långsiktig investering som ska ge vinst succesivt över ett längre 

tidsperspektiv. (Harstad et al., 2015) 

En andra motsättning är inställningen till programvaran ute på byggarbetsplatsen. Undersökningar visar 

att arbetstagarna ofta inte känner samma tillförlitlighet till exempel 3D-modeller på en iPad gentemot 

pappersritningar, ofta finns inte den exakthet som förekommer vid traditionell ritningsavläsning. Dessa 

menar även att verktyg och program ännu inte är anpassade för att användas ute bland arbetarna på en 

byggarbetsplats utan är mer inriktade för att användas vid konstruktionsarbete. Det gäller att stegvis 

övertyga användarna ute på arbetsplatserna att det finns mycket möjligheter och användningsområden att 

tillämpa vid övergång till digitala metoder. Viktigt är dock att denna övergång inte bör ske för fort då 

användning och tillämpning då kan upplevas som avancerad och omständlig gentemot genomförande av 

traditionella arbetssätt. Utöver ekonomi och programvara menar arbetarna att verktygen inte är anpassade 

för det klimat och de förhållanden som råder ute i produktionen, att de är för känsliga och oskyddade. 

Samtidigt får de heller inte vara för robusta och otympliga att hantera och bära med sig då de i så fall 

riskerar att störa vid utförandet av andra arbetsuppgifter. Detta gör att bransch och företag måste ta fram 

verktyg som verkligen är anpassade för att användas och klarar de krav och påfrestningar som finns ute på 

byggarbetsplatsen. (Harstad et al., 2015) För att öka användningen av digitala verktyg har det genomförts 

flera olika typer av pilotprojekt. Detta för att visa dess möjligheter, ge arbetarna en inkörsport och ökat 

intresse för mer digital användning inom sina yrkesroller. I en undersökning gjord på 32 företag inom den 

svenska byggbranschen redovisas att mellan 57-60 % av de tillfrågade varit del av projekt där användning 

och informationsutbyte via BIM varit förekommande. Samma undersökning visar att hälften av 

arbetsledarna på byggarbetsplatsen har lite kännedom om BIM. Att procentandelen inte är högre kan 

delvis förklaras genom att en stor del av projektbeställare inte ställt något krav på entreprenörer att 

använda IT-baserade verktyg. Detta har dock de större byggföretagen börjat med på senare år, vilket på så 

sätt ska öka implementeringen och användning även bland olika underentreprenörer. (Bosch, Lennartsson, 

Linderoth & Isaksson, 2016) 

För att få bättre kunskap och testa IT-enheter i produktionen, ute på byggarbetsplatserna, har det genom 

åren genomförts en rad olika pilotprojekt. Bland annat projekt där det på plats funnits tillgång till så 

kallade BIM-stationer, BIM-grottor eller iPads. I mitten på 2000-talet uppfattades att de verksamma ute 

på byggarbetsplatsen gärna ville ha tillgång till IT-baserade informationskällor. Detta för att t.ex. få 

tillgång till 3D-ritningar, men även för att kunna se framtida väderprognoser, säkerhetsinformation och 

följa projekt- och tidplaner i realtid. För att göra tillgången möjlig försågs byggarbetsplatsen med ett 

speciellt så kallat BIM-bås som var försett med lämplig teknisk utrustning. Skanska tog sedan upp denna 

idé och genomförde 2014 ett projekt där en byggnad upprättades och det under produktionstiden fanns 

tillgång till stora pekskärmar, BIM-kiosker, på byggnadens samtliga våningsplan. Dessa kunde användas 

av samtliga på byggarbetsplatsen, så väl arbetsledare som byggarbetare, då dessa behövde snabb tillgång 

till exempelvis ritningar eller 3D-modeller för ökad förståelse för projektgenomförandet. I Storbritannien 

genomfördes även ett pilotprojekt i samband med ett sjukhusbygge där byggarbetarna hade möjlighet att 

använda sig av iPads som var uppkopplade till ett intranät. Dessa bidrog till både lättillgänglighet, och 

snabb tillgång, till dokument med information byggarbetarna var i behov av. 

(Drevland et al., 2017) 
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3.7 Tidigare examensarbeten om digitala verktyg inom byggproduktion 
De senaste åren har det presenterats en rad undersökande examensarbeten inom ämnet digitala verktyg 

vid byggproduktion, hur dessa utvecklas och används ute på byggarbetsplatsen. I dessa presenteras att 

användningen av digitala verktyg inom byggbranschen ligger efter gentemot övrig produktionsindustri 

(Sandström, 2018), att branschen är konservativ (Fridén & Åkerlund, 2016) och arbetsmetoderna 

föråldrade. (Aleksic & Lin, 2018) Ett exempel på detta är att pappersritningar fortfarande är den 

dominerande objektsbeskrivningen som används vid produktion. (Fridén & Åkerlund, 2016) 

 

3.7.1 Positiva aspekter med en digitalisering i byggproduktionen 

Organisationen kring byggprojekt är idag, och blir i framtiden, mer komplicerad än tidigare samtidigt som 

produktion och installationer blir allt mer tekniskt avancerade. (Sandström, 2018) De digitala verktygen 

bidrar till snabbare hämtning av information, vilket ger bättre effektivitet, som leder till tidsbesparingar 

och ökad lönsamhet. (Aleksic & Lin, 2018) Användningen bidrar även till bättre kommunikation mellan 

olika arbetsgrupper, minskar risken för dubbelarbete samt att kvalitén blir bättre på slutprodukten. 

(Lisstrand & Lundin 2017) 

 

3.7.2 Motsättningar och nackdelar vid övergång till digitaliserad produktion 

Brist på kunskap hos användarna är en bidragande faktor till att digitaliseringen inte kommit längre än 

den gjort (Aleksic & Lin, 2018), okunskap i hur programmen används gör att de upplevs som 

komplicerade och tidskrävande istället för att ses som hjälpmedel. (Lisstrand & Lundin 2017) Detta 

medför en rädsla för övergång från traditionella och beprövade arbetsmetoder till digitala och obeprövade. 

(Aleksic & Lin, 2018) En övergång kräver även nya rutiner som kan leda till osäkerhet bland användarna. 

(Sandström, 2018) Om de tänkta användarna inte inkluderas i utveckling och framarbetande av program 

och verktyg finns risken för att dessa inte har den potential som användarna önskar. Det är de framtida 

användarna som har kompetens och kunnande om vilken information och vilka funktioner som är 

betydande för att underlättar deras arbete i byggprocessen. (Papari & Spång, 2017) 

 

3.7.3 Lämpliga implementeringsmetoder 

För att effektivisera implementering och användning av digitala verktyg gäller det för företagen att visa 

de fördelar som digitaliseringen medför och med detta övertyga de som har en negativ syn på den. (Papari 

& Spång, 2017) Informationen om hur implementering och förändring av arbetsmetoder ska genomföras 

bör också tydligt presenteras för de anställda, det är viktigt att dessa känner sig delaktiga i övergången till 

ett effektivare arbetssätt. (Fridén & Åkerlund, 2016) De som arbetar ute på byggarbetsplatserna har även 

mycket kunskap och egna teorier om hur användningen av digitala verktyg kan påverka olika projekt. 

Denna informationskälla bör tas tillvara på för vidareutveckling (Papari & Spång, 2017) och vid val av 

verktyg och program som är lämpliga att använda. (Sandström, 2018) Tidigare studier redovisar även att 

övergången till digitala verktyg på byggarbetsplatsen bör ske stegvis (Aleksic & Lin, 2018), med uppsatta 

delmål som sedan kan användas för att visa vilka förändringar och effektiviseringar som 

implementeringen medfört. (Fridén & Åkerlund, 2016) En viktig faktor är även att det vid 

implementering finns de resurser som krävs i form av utbildningar (Lisstrand & Lundin 2017), praktiska- 

som teoretiska (Aleksic & Lin, 2018), drivande och kunnig personal (Sandström, 2018) som kan styra och 

inspirera medarbetarna ute på byggarbetsplatsen. (Papari & Spång, 2017) 
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4 Intervjuresultat 
 

4.1 Inledning 

För att ge en övergripande och dagsaktuell redovisning av hur digitala verktyg används ute på 

byggarbetsplatserna sett till nyutbildade arbetsledares förväntningar samt hur dessa kommunicerar vid 

hantering av ritningsfel följer i detta avsnitt en sammanställning av fakta byggd på intervjuer gjorda med 

nio arbetsledare som är verksamma inom fyra etablerade svenska byggföretag. 

  

4.2 Arbetsledarnas förväntan och användning av digitala verktyg 

Vid granskning av förväntad IT-användning ute på arbetsplatsen hade sju av nio intervjupersoner, 77,8%, 

högre förväntningar än vad som motsvarades, två av nio, 22,2%, hade låga eller inga förväntningar alls 

(se fig. 9). 

 

Intervjupersonerna berättar att denna förväntan delvis beror på att flera av företagen sagt sig sträva efter 

att ligga i framkant inom området, vilket leder till höga förväntningar. I flera fall är företagen ledande 

inom branschen, men intervjupersonerna menar ändå att utveckling och användning borde ligga längre 

fram än vad den gör idag. Intervjupersonerna förklarar att typ av projekt och ledning även har stor 

betydelse för användning av digitala verktyg. En del projekt kan idag planenligt genomföras 

genomgående digitalt från start till färdigställande. Vid större projekt förväntar arbetsledaren sig 

förekomst och användning av BIM-ritningar och samkörningsprogram i större utsträckning. Detta menar 

intervjupersonerna beror på att det är effektivt med program som bidrar till att det lättare går att förebygga 

och förhindra exempelvis kollisioner i byggandet, vilket kan leda till onödiga stopp eller fördröjningar i 

produktionen, som har större betydelse vid större projekt gentemot mindre.  

 

4.3 Arbetsledarnas kunskap och användning av digitala verktyg 

Vid början av sin anställning var förkunskapen för användning av datorbaserade program som Solibri, 

AutoCad och Revit varierande bland urvalsgruppen. Intervjuerna visade att kunskapsnivån var på låg- 

eller medelnivå gentemot kollegorna på företaget. Det redovisades även under intervjuerna att utbildning 

på både yrkes- och högskola bidragit till goda kunskaper i traditionell ritningsläsning, men att fördjupning 

av IT-baserade metoder endast studerats ytligt. Även om föregående utbildning inte gått djupare in på 

programmen förklaras under intervjuerna att det är klara skillnader gällande kunskap och förståelse för 

användning av programmen mellan de med yrkes- eller högskoleutbildning gentemot de på 

byggarbetsplatsen som inte har denna bakgrund. 

Fig. 9. Diagram över hur väl 

intervjupersonernas förväntan på användning av 

digitala verktyg motsvarades i rollen som 

arbetsledare. (Diagram: Peter Andersson) 
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4.3.1 Användning av digitala verktyg på byggarbetsplatsen 

Kommunikationen mellan projektledare och arbetsledare beskrevs under intervjuerna ske mestadels 

genom direktkommunikation, då båda ofta befann sig inom samma byggnad. Samtliga intervjupersoner 

är, bortsett från nämnd direktkommunikationen, entydiga i frågan kring att telefonen är det IT-verktyg 

som överlägset står för den största delen av informationsutbytet i rollen som arbetsledare, 

kommunikationen är då övervägande smartphone-baserad. Det kan i deras fall röra sig om upp till 60-70 

samtal om dagen eller närmare 50 % av den aktiva arbetstiden går till kommunikation via telefonen. 

Utöver själva samtalsfunktionen i telefonerna skickas även mycket bilder då det uppstår oklarheter eller 

problem i produktionen, detta kan ske både uppåt och nedåt i befattningar. Vid funderingar över mindre 

oklarheter i produktionen löses detta smidigt genom att arbetsledaren får en bild skickad tills sig via SMS 

av exempelvis en snickare. Efter en mindre gransknings- och bearbetningsprocess skickar sedan 

arbetsledaren tillbaka till denna med förklaring på hur problemet ska lösas. I intervjuerna beskrivs detta 

som ett snabbt och lätt tillvägagångssätt som sker med hjälp av en vanlig smartphone, vid enstaka fel av 

mindre art används metoden flitigt. Det som tyvärr faller bort vid denna typ av problemlösning är 

dokumentationen, vilket intervjupersonerna förklarar som problematiskt, detta problem går dock att 

frångå vid användning av BIM-program. Används en iPad som är kopplad till exempelvis BIM 360 kan 

bilden hamna som en notis tillhörande den aktuella ritningen där oklarheten eller felet uppstått. Då 

registreras även denna dokumentation i BIM-molnet så exempelvis projektsamordnare eller montörer 

även kan upptäcka eller se dokumentationen. Smidigheten för snabb informationshämtning är också en 

uppskattad tillgång då det sker diskussion angående moment och utförande ute på arbetsplatsen, eller på 

håll mellan de olika medverkande entreprenörerna. De intervjuade påvisar fördelen med att enbart kunna 

klicka i telefonen eller iPaden, då den är ansluten till molnet, och ta fram den önskade informationen, 

detta kan röra så väl måttsättningar vid produktion, lätt åtkomst till samkörda kalendrar med gällande 

datum för olika moment, men även handlingar om köp och kontrakt. 

 

4.3.2 Kommunikation och hantering av ritningsfel 

Vid uppkomst av frågor kring ritningar eller skiljaktigheter i utförande gentemot ritning hanteras dessa på 

olika sätt, tillvägagångssättet varierar beroende hur mycket avvikelsen förändrar konstruktionsutförandet. 

En av de intervjuade förklarar genom ett vanligt förekommande exempel då en rör-krök inte placeras på 

exakt den plats som ritningen anger. I exemplet beskrivs installationens skiljaktighet gentemot ritning 

som en ändring av mindre karaktär och förklarar vidare att ritningskorrigeringen i ett sådant fall först sker 

efter det att produktionen är utfört. Det görs då gentemot originalritningen en relationsritning som sedan 

används för upprättande av den ritning som sedan beskriver den färdigställda konstruktionen. Vidare 

under intervjuerna förklaras att det finns flera olika tillvägagångssätt när det gäller betydande revideringar 

och ritningshantering, även att det i många fall inte finns fasta och bra rutin för hur hantering av ändringar 

sker i produktionen. En intervjuperson som arbetar i programmet Bluebeam beskriver hur detta hanteras 

under pågående projekt. Programmet Bluebeam beskrevs likt en PDF-läsare med bl.a. mät- och 

ritfunktioner där användaren kan arbeta med gemensamma ritningar som är tillgängliga för flertalet 

användare via molnet. I programmet går det även att lägga till kommentarer som ligger till underlag för 

revideringar. Intervjupersonen förklarade att det är ett uppskattat system som många på arbetsplatsen 

tycker är bra men att det ändå är långt ifrån alla som använder det. I den intervjun och under flertalet 

intervjuer som följde framkom att de digitala verktygen och dess program på många arbetsplatser finns att 

tillgå men att dessa inte används i den utsträckning de skulle kunna göra utan att det istället vidhålls vid 

traditionella tillvägagångssätt eller metoder som inte medför den dokumentation som samtidigt skulle 

kunna erhållas vid exempelvis kommunikation gällande ritningsrevidering. Som exempel nämndes under 

en intervju att en vanlig metod som förekommer är att det vid fel endast tas ett foto, med exempelvis 
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mobil, på ritningen med nya handritade mått som sedan mailas till berörd part och får sedan tillbaka ett 

mail med nya reviderade ritningar. Ändringen blir genomförd men dokumentationen hade kunnat göras på 

felet och den utförda åtgärden med tillhörande kommentar direkt istället för i ett senare skede om 

kommunikationen utförts via ex. Bluebeam. Flera av intervjupersonerna trycker även på den mänskliga 

faktorn som en viktig parameter att tänka på då det arbetas efter traditionella ritningar i pappersformat, då 

det är enkelt att någon missar att det har kommit ut nya ritningar när revideringar gjorts. Det problemet 

menar intervjupersonerna inte riktigt finns när det kommer till mer digitala ritningar. De förklarar att det 

vid ritningsfel är det vanligt att arbetsledaren går via platschefen så att han eller hon får sammanställa ett 

mail till konstruktören/arkitekten. Ritningsrevideringarna ska sedan medlas tillbaka genom samma tre led, 

d.v.s. från konstruktör/arkitekt, platschef, arbetsledare och slutligen till exempelvis en snickare, vilket kan 

ge upphov till att informationen fastnar vid någon av övergångarna. 

 

4.4 Motsättningar och initiativ för ökad användning 

Vid intervjuerna beskrivs att det är de stora och etablerade byggföretagen i Sverige som styr utveckling 

och införande av IT-verktyg i produktionen. Detta menar intervjupersonerna bygger på deras strävan att 

vara effektiva, vägledande och ligga i framkant för att behålla sin framstående position på marknaden. I 

beskrivningen läggs även stor vikt vid att det i dessa företag finns de ekonomiska tillgångar som krävs för 

att satsa på nyutveckling, en viktig faktor för utveckling, beroende på att utveckling och framtagande 

kostar både mycket tid och pengar. I flera av intervjuerna förklaras att mindre företag skulle kunna göra 

satsningar på nyutveckling av nya IT-system, men ofta finns inte de ekonomiska muskler som skulle 

krävas. Detta beskrivs mer ingående av en intervjuperson genom att det vid mindre projekt så som 

entreprenader utförd under korta tidsintervall riskeras att inkörningsperioden gör att projektet drar ut på 

tiden och blir mer ekonomiskt kostsamt än om det görs som tidigare, med beprövade metoder. 

Intervjupersonen förklarar vidare att de större företagen har det kapital som kan avsättas för enskilda 

pilotprojekt och liknande, där utvärdering och uppföljning kan göras på vad som varit bra respektive 

dåligt, vad som kan ändras och förbättras. Denna möjlighet menar intervjupersonen inte ges till mindre 

företag utan tillgång till stort kapital och företagstillgångar, dessa företag väntar då hellre på att de större 

och ledande ska stå för testerna, så metoderna redan är väl fungerande och långt utvecklade innan de som 

mindre kan ta efter dessa beprövade och garanterat effektivare metoder. En intervjuperson förklarar även 

att resultat oftast ses i direkta utlägg, att företag som inför digitala verktyg för exempelvis ritningssystem, 

ser de kostnader som uppkommer då ritningarna läggs in i själva systemet, vilket kostar tid och pengar. 

Problemet menar intervjupersonen är att förtjänsten och kommande fördelar inte syns i denna del av 

processen utan först när arbetsledarna ser behov av att ritningar behöver ändras. Klumpsumman som 

kommer i första skedet kan till en början verka avskräckande, men i hela byggprocessen och det långa 

loppet sparas både tid och pengar enligt intervjupersonen. 
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4.4.1 Inställningen till digitala verktyg 

Samtliga av de som medverkat under intervjuerna har en god inställning till digitala verktyg och är 

positiva till satsningar på införande och utveckling. Intervjupersonerna menar även att det är den 

generella inställningen, inte enbart hos arbetsledare, även ute bland de praktiska arbetarna på 

byggarbetsplatsen, detta gäller både på anläggnings- och husbyggnadssidan. När det kommer till 

implementering och användning av nya metoder och verktyg finns det dock skiljaktigheter gällande 

initiativtagande bland branschfolket. Som tidigare nämnt är samtliga positiva till införande, detta gäller 

även över generationsgränserna, men här skiljer det sig vad det gäller takt och initiativ för förnyelse, de 

intervjuats hävdar att just generation och datorvana är av betydande roll. Generationer som föddes kring 

1980-talet och framåt, mer eller mindre föddes in i ett digitaliserat samhälle under ständig och snabb 

utveckling, vilket gjort att dessa ser digitala verktyg som en självklarhet i sin vardag menar 

intervjupersonerna. På grund av detta blir steget till användning av verktygen i rollen som arbetsledare 

inte något större att ta. Det framkom av intervjuerna att intervjupersonerna tyckte att införandet av nya 

digitala metoder och arbetssätt kan ses som en långsamtgående process inom branschen. 

Intervjupersonerna som alla är födda från 1980-talets början och framåt menar att de som tillhör tidigare 

generationer, födda innan 1980-talet, inte vuxit upp med internet och i många fall då inte ser IT-verktyg 

som ett måste i vardagen. Vidare förklarar intervjupersonerna att dom som inte vuxit upp med digitala 

verktyg inte heller då känner något större behov av någon drastisk IT-utveckling inom byggbranschen. 

Verktygen är uppskattade men behov eller vilja att lära sig dessa är av mindre intresse bland de äldre 

förklaras under intervjuerna 

 

4.4.2 Företagsinitiativ för implementering och utveckling 

Inom vissa av företagen som representerades under intervjuerna finns enligt intervjupersonerna redan vid 

nyanställning en tydlig utbildningsplan för både verktyg och program som används på daglig basis, men 

även för bl.a. kalkylprogram som används av överordnade chefer. Genom att ha en standardiserad 

utbildningsplan kan företagen försäkra sig om att samtliga anställda har genomgått den utbildning och har 

de kunskaper som gäller för de standardiserade verktyg och program som används inom företaget. I annat 

fall kan det handla om individuellt initiativtagande, det ligger då mycket i arbetsledarens egenintresse om 

denna vill engagera sig i personlig utveckling för framtida användning av verktyg och program. Vilket 

intervjupersonerna i detta fall menar är bra att göra då kommande projekt kan ha som krav att arbetsledare 

använder sig av vissa verktyg och program, eller om det finns intresse av arbetsledaren att avancera i 

företaget. Detta sker antingen genom att företagen föreslår utbildningar som anses vara användbara för 

arbetsledaren inför kommande projekt, men även genom att arbetsledaren för sin överordnade chef 

föreslår externutbildningar som denne ser som användbara inom sitt speciella arbetsområde. I dagsläget 

förklarade en av intervjupersonerna att det inom företaget han var anställd vid genomfördes en 

introducerande utbildning som heter ”Go mobile”. Utbildningen innebär att den intervjuade arbetsledaren 

ska använda sig av ett program i sin iPad vid felhantering och liknande. Det som noteras i programmet 

hamnar i en digital logg som gör informationen tillgänglig för alla som medverkar i projektet. 

Intervjupersonen menar att detta är ett smidigt och kraftfullt sätt att kommunicera och dokumentera på då 

informationen annars kan riskera att endast hamna som en pappersanteckning hos den enskilde 

arbetsledaren. 
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4.5 Framtiden 

Vid intervjutillfället arbetades det vid ett företag med ett tvådelat projekt, med två olika 

underentreprenörer, en arbetande efter traditionella pappersbaserade metoder och en med modernare 

digitala metoder. Det visade sig då att när modernare digitala verktyg väl var introducerade och användes 

av entreprenören så arbetade denna näst intill helt och till fullo utifrån dessa. Samtliga intervjupersoner 

menar att det kommer gå mer och mer åt användning av digitala verktyg istället för ritningar och 

dokument i pappersform ute på byggarbetsplatserna. De menar att det gäller att skapa en vana för 

användning samt att skärmar och liknande ännu inte är anpassade för att brukas ute på en byggarbetsplats. 

Det är t.ex. ganska svårt att se och få en helhetsbild av en ritning på en liten mobiltelefon samtidigt som 

det är alldeles för osmidigt för snickare och övriga att bära runt på en fullskalig iPad vid utförandet av 

sina arbetsmoment. Det finns många fördelar med IT-baserade verktyg men än så länge är det en 

övergångsperiod där saker och ting är under utveckling och förbättring, många kör därför idag med både 

digitalt och traditionellt, dels för att ha en backup om program och system kraschar, USB-minnen 

försvinner eller vid tillfälle då tekniken inte kommit så långt som krävs för att vara brukbar. Alla 

medverkande står fast vid att det kommer gå mot nästintill papperslösa genomföranden av byggprojekt 

vid kommande generationsskiften och då företagen samtidigt är villiga att lägga den ekonomi som krävs 

på det. Det ska dock tilläggas att det är viktigt att ha kunskapen och kännedomen om traditionella metoder 

för ökad förståelse men även som backup vid tekniska problem förklarar flera av de intervjuade. 
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5 Analys 
 

5.1 Arbetsledarnas förväntan och användning av digitala verktyg 

Resultatet av intervjuerna visar att arbetsledarna till stor del haft större förväntan på användning av 

digitala verktyg inför sin anställning än vad som sedan faktiskt förekom. En bidragande faktor är att 

företagen som intervjupersonerna är anställda vid marknadsfört sig som långt fram i användning av 

digitala verktyg, vilket skapat stor förväntan. Resultat från tidigare examensarbeten visar att företag ligger 

långt fram inom branschen, men ändå lång efter i användning gentemot övrig produktionsindustri 

(Sandström, 2018), vilket stämmer överens med resultat som framkommit i denna rapport, både litterärt- 

och intervjumässigt. 

Litteratur från tidigare forskning visar även att förmågan att navigera och använda program och digitala 

verktyg är bättre i åldersgruppen 16-34 år gentemot åldersgruppen 55-65 år (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2013) vilket stämmer överens med de resultat som framkommit i de intervjuer som genomförts i 

denna undersökning. Intervjupersonerna menar att generationer som vuxit upp med digitala verktyg som 

en del av vardagen har för vana att tillämpa dessa och därför har en förväntan på att så även ska ske inom 

byggproduktionen, därav större förväntan på användning än vad som förekommer inom produktionen. 

 

5.2 Arbetsledarnas kunskap och användning av digitala verktyg 

Vid intervjuerna framkom att det är klara skillnader i kunskap och förståelse för hur program ska 

användas effektivt på byggarbetsplatserna. Arbetsledare med yrkes- eller högskoleutbildning har mer 

vana att använda sig av dessa även om undervisningen på området endast varit ytligt under utbildningen. 

Denna fakta styrks då intervjupersonernas redovisningar stämmer överens med tidigare undersökningar 

som gjorts där resultaten visat att arbetsledare med universitets och högskoleutbildning har mer kunskap 

inom BIM än de med annan bakgrund. (Bosch, Lennartsson, Linderoth & Isaksson, 2016) 

Intervjupersonerna säger att det digitala verktyget som främst används ute i produktionen idag är 

mobiltelefonen. Stora delar av arbetstiden ägnas åt kommunikation via dessa, de tillämpas bl.a. vid frågor 

om ändringar i ritningar och tidplaner. IPads och Smartphones är också vanligt förekommande då det med 

dessa enkelt att går att ta bilder vid förekomst av oklarheter eller problem i produktionen. Bilderna kan 

sedan skickas uppåt i befattningskedjan för granskning och bearbetning för att sedan skickas tillbaka, 

vilket bidrar till effektivt informationsutbyte. Effektiviteten med smartphone stärk även i litteratur då det 

redovisas att muntlig tvåvägskommunikation tillsammans med bilder bidrar till att informationsutbytet 

blir snabbare än vid användning av den traditionellt förekommande envägskommunikationen. (Drevland 

et al., 2017) 

När det kommer till BIM framkom i intervjuerna att det inte finns något standardverktyg som arbetsledare 

är strikt hänvisade att använda, det ligger i individens intresse om han eller hon vill använda sig av iPad 

eller Smartphone då grundprincipen och utförandegången är densamma. I så väl litteratur som 

intervjuresultat redovisades att arbetsledaren via BIM-program kan, utan omvägar, komma i kontakt med 

den som avser korrigera eller ändra i ritning vid förekomst av fel. Intervjupersonerna säger att det vid 

ritningsfel är enkelt för en arbetsledare att ta en bild, med ex. iPad eller pekplatta, på det utförande eller 

den del av ritning som är fel för att sedan skicka denna vidare till konstruktören. Konstruktören kan sedan 

göra korrigerar och ändringar direkt i ritningen, via sin dator, för att sedan göra ett utskick med ny ritning. 

(Drevland et al., 2017) Skillnaden vid kommunikations- och informationssamling i en BIM-modell är, 

gentemot vid vanlig telekommunikation och bilder skickade med sms, att kommunikation och 
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information kring ändringen dokumenteras i molnet. Via molnet blir sedan ändringen tillgänglig för alla 

som med iPads eller pekplattor är sammankopplade till den gemensamma BIM-modellen (Drevland et al., 

2017) 

 

5.3 Motsättningar och initiativ för ökad användning 

Enligt de intervjuer som gjorts i denna undersökning är en stor motsättning för att inte implementeringen 

av digitala verktyg sker i större utsträckning beroende på det kapital som krävs. Intervjupersonerna menar 

att mindre företag inte vågar eller kan ta den ekonomiska risk som en implementering av digitala verktyg 

och ännu inte fullt fungerande metoder medför. I litteratur, enligt (Harstad et al., 2015) beskrivs att 

följderna av en implementering kan ta flera år. Enligt intervjuerna väntar mindre företag då hellre tills de 

större och etablerade företagen, med mer resurser för exempelvis pilotprojekt, ska utveckla program och 

verktyg tills de är garanterat lönsamma att investera i utan ekonomisk risk. 

Intervjupersonerna säger att inställningen till digitala verktyg är god bland samtliga ute på 

byggarbetsplatserna, men att tillämpning bland de födda innan 1980-talet inte är av samma intresse som 

hos de som vuxit upp från och med 1980-talet och framåt då digitala verktyg inte varit en del av vardagen 

och därför inte används i samma utsträckning. Detta kan sättas i relation till litteratur på området då en 

övergång från äldre, väl beprövade och fungerande, traditionella metoder till nya digitala kan skapa 

osäkerhet hos de ovana användarna. (Aleksic & Lin, 2018) 

Vid de genomförda intervjuerna presenterades beroende på företag olika initiativ för implementering och 

utveckling. I enskilda företag presenteras redan vid anställning en utbildningsplan i andra fick 

arbetsledaren själv ansvara för engagemang i personlig utveckling. Företagen kan t.ex. låta arbetsledarna 

delta i projekt där information lagras molnbaserat och på så sätt kan hämtas av alla anslutna enheter. Detta 

är utbildningsexempel som även beskrivs i litteratur då användning av iPads förekommit i pilotprojekt i 

Storbritannien. (Drevland et al., 2017) 

 

5.4 Framtiden 

Samtliga intervjupersoner menar att det i framtiden kommer bli en allt bredare användning av digitala 

verktyg och program på byggarbetsplatsen. Idag är verktygen och programmen inte fullt utvecklade och 

anpassade för att ännu kunna användas optimalt ute på byggarbetsplatsen. Intervjupersonerna menar att 

allt eftersom utvecklingen av dessa ständigt går framåt kommer användningen ske i allt större 

utsträckning.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Diskussion användning och förväntan 

Traditionell ritningsavläsning på papper är det som än idag är den mest förekommande avläsningsmetod 

inom byggproduktion (Fridén & Åkerlund, 2016), detta redovisas både i litteratur och i de intervjuer vi 

gjort. Varför detta vidhållits inom byggproduktion motiverar vi, utöver otillräcklig kunskap i användning 

av digitala verktyg och att program inte är anpassade m.m., genom att metoden inte bara är väl 

fungerande men också anses som enkel, lätt att både teoretiskt och praktiskt föra vidare till efterträdare 

inom branschen. Tillvägagångssätt att använda pappersritningar tror vi har skapat lite utav en 

branschkultur, det finns traditionella metoder som sedan länge används, vilket är svårt att ändra på. 

Frånsett litteratur och intervjuresultat tror vi detta är en starkt bidragande orsak till att gamla metoder 

vidhållits trots att implementering och användning av digitala verktyg kommit långt mycket längre i övrig 

produktionsindustri. Intervjuresultat visar att nyutbildade arbetsledare använder sig av digitala verktyg i 

sitt dagliga arbete, men att den förväntade användningsgrad de haft innan påbörjat arbete inte uppfylldes. 

Vi tror att de högre förväntningarna beror på att flera av företagen som intervjupersonerna representerar 

marknadsför sig som vägledande när det kommer till utvecklade metoder för användning av digitala 

verktyg. Enligt oss som författare kan det mycket väl vara så att dessa företag är ledande inom branschen, 

men sett till övrig produktionsindustri ligger byggbranschen generellt sett mycket efter i implementering 

och användning av digitala verktyg. (Sandström, 2018) Sett till produktionsindustri som helhet bidrar 

marknadsföringen som ledande inom branschen att förväntan är större än vad som sedan uppfylls i och 

med att byggbranschen inte ligger i fas med övrig produktionsindustri. Grunden till högre förväntan 

motiverar vi även, likt med stöd i både denna undersökning och tidigare litteratur, ligger i att generationer 

födda från och med 1980-talet är mer vana vid användning av dator och mobila enheter då detta under 

uppväxten varit en naturlig del av vardagen. Litterärt är detta en teori som visar sig stämma sett till studier 

genomförda av SCB, där en markant skillnad i datorkunskap i olika generationsgrupper presenteras i en 

internationell undersökning utförd mellan åren 2011–2012. (SCB, 2013) I intervjuerna där samtliga 

intervjupersoner var födda från och med början av 1980-talet och framåt redovisades att användningen av 

digitala verktyg föll sig mer naturligt för dessa gentemot de äldre på arbetsplatserna. Inför intervjuerna 

hade vi, med underlag från tidigare litteratur, en bild av att användningen av digitala verktyg var i 

ungefärlig nivå med det som sedan framkom i intervjuerna. Det som skilde sig var dock den höga 

frekvensen av samtalskommunikationen som skedde via mobiltelefoner, denna nämns inte i någon 

litteratur medan det i intervjuerna visade sig att hälften av arbetstiden kunde ägnas åt kommunikation via 

mobilsamtal. Varför detta inte omnämns i litteratur tror vi ligger i att mobilanvändning idag ses som ett så 

vanligt förekommande hjälpmedel vid kommunikation och informationsutbyte, både när det gäller 

vardags- som yrkesliv. 

 

6.2 Diskussion Kommunikation och hantering av ritningsfel 
Då ingen av oss tidigare arbetat inom byggbranschen hade vi endast grundläggande teoretisk 

skolundervisning som underlag för vår kunskap om ritningshantering och kommunikation ute på 

byggarbetsplatsen. Väl där fanns olika sätt att hantera problem uppkomma under produktionen. När det 

gäller kommunikation mellan projektledare och arbetsledare skedde de mestadels genom 

direktkommunikation, då båda parter ofta befann sig inom samma byggnad, utöver detta användes 

telefonen vid lättare informationsutbyte och mail då det rörde ritningar och dokument.  
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Kommunikationsutbytet vid hantering av upptäckt fel i ritning, exempelvis då snickare upptäckter en 

oegentlighet i en ringning, går denna process till på olika vis. Vid obetydliga fel, som då installationen av 

exempelvis en rördel inte stämmer exakt på millimetern gentemot ritningen, kontaktas inte arbetsledaren 

alls, utan korrigeras först gentemot kommande relationsritning. Detta görs inte, för att rapportering av alla 

sådana fel i ett byggprojekt skulle leda till överflödig rapportering, vilket är något som vill undvikas. När 

problemen är av betydelse sker det ofta på så sätt att snickaren endast rapporterar med bild och 

kommentar via mobilen, sedan beslutar arbetsledaren vilka åtgärder som ska göras. Problemet med denna 

typ av kommunikation är att den inte sparas någonstans eller dokumenteras. Är snickaren däremot 

ansluten till ett gemensamt program, ex. BIM, i ett projekt kan kommunikationen ske via programmet 

vilket leder till att det uppkomna problemet dokumenteras och kommenteras med lämplig åtgärd, 

samtidigt som informationen blir tillgänglig via molnet för samtliga berörda inom projektet. Detta ser vi 

som en stor och effektiv källa för informationsutbyte under pågående projektgenomföranden och även 

som viktig informationskälla inför kommande projekt. Därför ser vi arbetet med digitalisering inom 

byggbranschen som positiv, då vi anser att detta skapar ett effektiviserat processgenomförande som 

underlättar för arbetsledarna på byggarbetsplatserna. 

 

6.3 Framtiden 

Enligt intervjuerna är utvecklig och metoder långt fram inom byggbranschen, men det är själva 

implementeringen, förmågan att använda och bredden på dess tillämpning som inte räcker till. Detta 

nämns även i litteratur, att önskad information finns tillgänglig men användarna inte vet hur den ska 

hämtas. (Drevland et al., 2017) Vi tror att det i framtiden kommer att gå åt ett mer digitalt användande i 

byggproduktionen. Detta framförallt för att det idag bland nytillkomna arbetsledare över lag finns mer 

kunskap och vana för tillämpning av digitala verktyg och att kommande generationer genom sin livsstil 

och den samhällsutveckling som sker kommer, likt vid utvecklingen av kommunikation via mobiltelefon, 

göra att användningen av digitala verktyg kommer blir mer standard i vardagen så som på arbetsplatsen. 

Vi tror även att det kommer bli en mer utbredd användning för att företag idag ser det som lukrativt med 

samarbeten där det arbetas via ex. BIM-modell. Vilket på så sätt kan leda till att det inom branschen över 

lag kommer satsas mer på detta, både vad det gäller utbildning men även då det vid anställning kan ses 

som lukrativt om arbetsledare har kunskaper i användning av digitala verktyg och dess program. 

En av de påtagliga faktorerna som bromsar implementering av digitala verktyg, vilket till vår förvåning 

inte nämns i tidigare examensarbeten, är den kostnad detta medför. Detta nämns endast i en av de 

vetenskapliga artiklar vi läst på ämnet men framkommer tydligt under våra intervjuer. Intervjupersonerna 

och Harstad et al. (2015) redovisar att det vid implementering inte ger ett positivt resultat direkt utan att 

detta först kan urskiljas efter tid. Detta gör att mindre företag inte, utan den ekonomin krävs, kan satsa på 

implementeringen av digitala verktyg och program utan att utsättas för en ekonomisk risk förrän 

användningsområdena för dessa är väl beprövade och fungerande. Tids nog tror vi att implementering och 

användning även kommer ske hos dessa företag allt eftersom digitala verktyg och program utvecklas, 

testas och anpassas, samtidigt som kommande arbetsledare inom byggproduktionen har mer vana, 

kunskap och förståelse för användning av digitala verktyg och program.  
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7 Slutsats 
Syftet med denna rapport var att undersöka hur vida nytillkomna byggarbetsledare idag använder digitala 

verktyg i sin nuvarande arbetsroll, om användningen på byggarbetsplatserna sker i den omfattning som 

förväntades av arbetsledarna inför sina anställningar, samt hur kommunikation och hantering av 

ritningsfel sker under produktion. Slutsatsen författarna kan redovisa efter genomförd litteraturstudie på 

tidigare forskning samt egna intervjuer är följande: 

 

7.1 Användning av digitala verktyg sett till nyutbildade arbetsledares förväntningar 

Byggindustrin ligger efter i användning av digitala verktyg gentemot övrig produktionsindustri. Genom 

att byggföretag marknadsför sig som ledande inom branschen skapas stor förväntan på användning hos 

nytillkomna arbetsledare än vad som faktiskt förekommer, företag kan vara ledande inom byggbranschen 

men ändå ligga långt efter i användning gentemot övrig produktionsindustri. Genomförd 

intervjuundersökning och litteratur motiverar till slutsats om att byggbranschen håller på att förändras och 

går mot en bredare användning av digitala verktyg vid ritningsläsning, kommunikation och 

informationshantering. Den förändring som sker i branschen är starkt kopplad till att nya yngre 

arbetsledare med mer vana för användning av digitala verktyg tillträder. Slutsatsen som kan dras i 

dagsläget är att nya arbetsledares förväntningar på användning av digitala verktyg till största del inte 

motsvaras men att detta kommer förändras succesivt allt eftersom yngre generationer med bättre 

grundvana för användning av digitala verktyg och program blir en allt större del av branschen. 

 

7.2 Kommunikation och hantering av fel i ritning  

Slutsatsen är att det vid upptäckt av fel i ritningar under pågående byggproduktion finns varierande 

tillvägagångssätten beroende på vilken arbetsmetod arbetsledaren arbetar enligt. Tillvägagångssättet beror 

även på hur stor betydelse felet har för konstruktionen, vid felen av mindre karaktär görs inga åtgärder i 

ritningarna förrän vid upprättandet av den relationsritning som sammanställs då byggprojektet är 

färdigställt. Tillvägagångssättet motiveras genom att rapportering av alla fel mindre fel skulle leda till 

överflödig dokumentation. Är felet av större karaktär sker kommunikationen ofta över mobiltelefon i 

samband med bilder, som tagits med smartphones eller Ipad, och skickats till överordnad för granskning. 

Arbetsledaren får sedan tillbaka information om hur problemet ska lösas och revideringar görs sedan till 

nästa utskick av ritningar. Under de intervjuer som gjorts framkom att detta tillvägagångssätt används 

mest. Den höga frekvensen av tillvägagångssättet kan motiveras genom att bilder och 

tvåvägskommunikation är ett effektivt sätt att utbyta information på rörande ritningar och installationer 

samtidigt som de flesta idag har tillgång till mobiltelefoner med kamerafunktion. Kommunikation och 

hantering av betydande fel kan också ske via iPads eller smartphones som är kopplade till ett gemensamt 

BIM-program med tillhörande BIM-modell. Tillvägagångssättet är likande föregående men med fördelen 

att skriftlig kommunikation och utförda ritningsåtgärder utförs och dokumenteras direkt i ett BIM-baserat 

datorprogram. Informationen blir då även tillgänglig för alla enheter som är uppkopplade till programmet 

och tillhörande modell via molnet. Arbete enligt arbetsmetoden BIM och den tillhörande BIM-modellen 

är en process som flera företag försöker att etablera med motiveringen om att detta är en effektiv och 

lönsam arbetsmetod. Digitala verktyg och program är idag inte än fullt anpassade för att användas 

optimalt på byggarbetsplatsen, men utveckling av dessa sker ständigt vilket kommer bidra till en ökad 

användning i framtiden.  
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8 Framtida forskning och fortsatta studier 
Då utveckling och användning av digitala verktyg inom byggbranschen ständigt går framåt skulle ett 

intressant förslag på framtida forskning vara att göra en uppföljande enkätundersökning baserad på 

resultat av litteraturstudier och intervjuer i denna rapport. Genom denna rapports resultat går det att 

sammanställa en rad svarsalternativ för att konstruera en enkätundersökning på ett sådant sätt att den 

följer en linje som håller sig inom ramarna för undersökningsmaterialets validitet. Resultaten av en större 

enkätundersökning skulle ge en bredare representation för hur digitala verktyg används bland arbetsledare 

ute på byggarbetsplatserna, vilket kan sättas relation till resultaten i denna rapport, hur väl de stämmer 

överens med en bredare representation. En kvantitativ undersökning skulle vara ett bra komplement till 

denna kvalitativa rapport för att få ett bredare perspektiv.  
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10 Bilgor 
 

10.1 Intervjufrågor 
 

Allmänt/Bakgrund 

 Berätta lite om dig själv och din bakgrund/utbildning? 

 

 Hur mycket IT använder du i ditt dagliga arbete (Mobila enheter, Bim, Ipads etc.)? 

 

 Hur påverkar det ditt dagliga arbete? 

 

Utbildning 

 

 Hur skulle du säga att fokus på upplärning av IT-program var på din utbildning? 

 

 På vilken kunskapsnivå skulle du säga att du låg på om exempelvis Bim/Cad/ritningsläsning efter 

avslutad utbildning? 

 

 Vilka förväntningar hade du på utbildningen gällande kurser om IT? 

 

 Hur väl förbered ansåg du dig vara efter utbildningen för att jobba som arbetsledare? 

 

 Vilka förväntningar hade du på din arbetsplats gällande användandet av IT-verktyg? 

 

 Hur blev det i praktiken när du började? 

 

 Hur står sig dina kunskaper om IT i jämförelse med dina medarbetare? (Chefer, UE etc.) 

 

 Hur ser internutbildningen ut på företaget gällande IT och ledarskap? 
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Ritningshantering 

 

 Hur hanterar ni ritnings-ändringar om fel uppstår i produktionen?  

 

 Hur tycker du inställningen är till en mer digital ritningshantering? 

(Underleverantörer/platschefer/övriga medarbetare?) 

 

 Hur mycket papperslösa ritningar vill du som arbetsledare se i produktionen? 

 

 Hur drivande är företaget gällande IT-verktyg i produktionen? 

 

 Tror du att det är möjligt med helt papperslösa projekt i framtiden? Varför/Varför inte? 
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