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Abstract

Abstract
Purpose: Digitalization in the construction industry has been slow and documents
dominates the construction site. The implementation of digital tools began in the 1990s
but resistance among users has affected its usage. Digital tools are not used in the field
of construction to the same extent as in other industries. This report examines the
attitude towards digital tools, how it affects production and issues concerning
information sharing. The purpose of this report is to show how the use of digital tools
can increase in construction production.
Method: Present work is an examination of a specific case study based on the collection
of both qualitative and quantitative data, namely interviews and documents. This
approach has been supported by an exploration of the existent literature for the purpose
of comparison and analysis.
Findings: It is important to involve all the targeted users to increase motivation to
change. Low motivation can be increased through more education and support. To
succeed with the change, it is important to have a clear leader and that the intentions
with the change is showing. Digital tools can increase productivity and quality, while
also getting more competitive advantage and reducing duplication. However, in order
to benefit from these possible positive effects, information sharing through digital tools
must be improved through better structure, better adaption to digital tools, and a special
focus on their implementation.
Implications: To succeed in increasing the usage of digital tools, it is important to
improve the motivation of the targeted users by proving them the benefits of digital
tools. Therefore, improved information and education as well as digital coaches should
therefore be provided to more users.
Limitations: This work focuses on investigating the use of mobile applications used in
Skanska Sverige AB. Interviews have been conducted with people with different
hierarchical position in Jönköping, Växjö and Lund according to a geographical
demarcation. The paper focuses on projects in civil engineering.
Keywords: digital tools, attitude, information sharing, production, application.
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Sammanfattning
Syfte: 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.
Metod: En kvalitativ undersökningsstrategi ligger till grund för arbetet med både
kvalitativ och kvantitativ datainsamling i form av intervjuer och dokumentanalys
genom en fallstudie. Teorin har samlats in genom en litteraturstudie och har jämförts
med empirin vid analys.
Resultat: Det är viktigt att inkludera alla de tänkta användarna för att öka motivationen.
Den låga motivationen kan ökas genom mer utbildning och bättre support. För att
lyckas med förändringen är det viktigt med en tydlig ledare och att denne visar på
avsikterna med förändringen. Digitala verktyg kan bidra till ökad produktivitet, minskat
dubbelarbetet, högre kvalitet och fördelar gentemot konkurrenter. För att dra nytta av
dessa positiva effekter måste dock informationsdelningen via digitala verktyg förbättras
genom bättre struktur, bättre anpassning till digitala verktyg samt rätt fokus vid
implementering.
Konsekvenser: För att lyckas med att öka användningen är det viktigt att förbättra
motivationen hos de tänkta användarna och visa på vilka fördelar som finns med
digitala verktyg. Mer information och utbildning samt digitala coacher bör därför vara
tillgängliga för fler.
Begränsningar: Fokus ligger på att undersöka användandet av mobila applikationer
som används inom Skanska Sverige AB. En geografisk avgränsning har gjorts då
intervjuer har utförts med olika befattningar i Jönköping, Växjö samt Lund. Arbetet har
en inriktning inom väg och anläggning.
Nyckelord: digitala verktyg, inställning, informationsdelning, produktion, applikation.
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Ordlista och beteckning
Ordlista:
Digitala verktyg:

Syftar i denna rapport till applikationer som kan användas
på mobiltelefoner och surfplattor.

Projektportal:

En gemensam digital arbetsyta för beställare och
entreprenör alternativt internt för endast en aktör.

SharePoint:

En projektportal som går att anpassa till varje enskilt projekt
med tillgång från digitala verktyg.

Go Mobile:

Ett utvecklingsprogram inom Skanska Sverige AB som
jobbar för ökad användning av digitala verktyg.

Befattningsbeskrivning:
YA:

Yrkesarbetare

AL:

Arbetsledare

PC:

Produktionschef

KMA:

Kvalitets, - miljö och arbetsmiljösamordnare

M:

Mätingenjör

DU:

Digital utvecklare
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I detta kapitel beskrivs bakgrunden till de problem med digitala verktyg som finns inom
byggbranschen. En problembeskrivning med en utförligt beskriven problembild ligger
till grund för det uppsatta målet. Tre frågeställningar har brutits ut från målet och
kommer vara vägledande under hela arbetet. Kapitlet avslutas med en avgränsning där
en kort motivering kring val av omfattning görs.
Examensarbetet med huvudområde inom byggnadsteknik på 15 högskolepoäng per
student syftar till att undersöka de fördelar och problem som finns vid användning av
digitala verktyg i byggproduktionen. Digitala verktyg syftar i denna rapport till
applikationer som kan användas på mobiltelefoner och surfplattor. Det råder brister i
de system och applikationer som finns vilket resulterar i att de inte används i stor
utsträckning. Rapporten är en avslutande del av den treåriga utbildningen
Byggnadsteknik med inriktning Väg- och vattenbyggnadsteknik på Tekniska
högskolan, Jönköping University. Arbetet kommer att vara inriktad mot väg och
anläggningsprojekt med stöd från Skanska Sverige AB, distrikt Småland.

1.1 Bakgrund
Implementeringen av digitala verktyg sägs ofta gå långsamt i branschen (Davies
& Harty, 2013; Azhar, Jackson & Stattineni, 2015). På byggarbetsplatsen dominerar
fortfarande pappersdokument i form av ritningar, anteckningar och beskrivningar. Det
har visat sig vara fördelaktigt att använda digitala verktyg så som Building Information
Modelling (BIM) och 3D-visualisering för att kommunicera ut den information som
finns inom projektet. Trots detta är pappersritningar och information ofta begränsade
till 2D-presentationer. För att övervinna detta har implementering av olika former av
personliga datorsystem, bärbara datorer och digitala anteckningsblock genomförts på
byggarbetsplatsen sedan början av 1990-talet (Davies & Harty, 2012). Smartphones
blev populära hos entreprenörer när det gick att hantera e-post på dessa enheter
(Sattineni & Schmidt, 2015).
Att öka produktiviteten är ett stort mål, något som byggentreprenörer världen över
kämpar med. För att lyckas med detta jobbar flera företag med att öka användningen av
digitala verktyg för att uppnå målet. Applikationer för smartphones och surfplattor är
något som tros kunna öka effektiviteten, kvaliteten och produktiviteten (Azhar & Cox,
2015). Idag satsar flera företag mycket pengar på att öka användningen genom att
utrusta personal med smartphones och surfplattor samtidigt som företagen driver på
utvecklingen av applikationer för dessa enheter (Sattineni & Schmidt, 2015). Dessa
företag har stor potential att förbättra informationsdelningen och därigenom öka
produktiviteten i produktionsprocessen (Chen & Kamara, 2005).

1.2 Problembeskrivning
De som förespråkar en ökad användning av digitala verktyg påstår att det finns mycket
att vinna på att digitalisera pappersdokument och överföring av information mellan
tjänstemän och yrkesarbetare. Davies och Harty (2012) skriver i sin artikel att det
utifrån flera aspekter finns betydande fördelar som branschen kan härleda från digitala
verktyg och information. Med digitala verktyg kan stora mängder information
hanteras och delning till medarbetare kan underlättas (Davies & Harty, 2012).
Användningen av digitala verktyg kan öka effektiviteten, inte minst på en
byggarbetsplats (Tambo, 2010). Enligt Bowden, Dorr, Thorpe och Anumba (2006) kan
både kostnader och tid sparas genom att använda digitala verktyg som smartphones och
surfplattor. Denna teknik utgör starka och flexibla verktyg som väntas förändra den
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konventionella metoden för byggstyrning. Det finns flera fördelar med digital teknik på
byggarbetsplatsen, däribland minska tidsåtgången för resor då projektinformation och
ritningar kan hämtas digitalt för alla i projektet. Även kvalitet kan förbättras då digitala
verktyg kan visa yrkesarbetare och tjänstemän information om hur vissa arbetsmoment
och material skall hanteras och utföras (Kim, Park, Lim & Kim, 2013).
Det har av flera företag investerats i teknik som skall öka produktiviteten och kvaliteten
men ofta har det förväntade resultatet uteblivit. Acceptansen och mottagandet hos de
tänkta brukarna är en avgörande faktor i om implementering av digitala verktyg blir
lyckat eller inte. Ett stort problem är den bristande förståelsen för hur en
implementering av dessa verktyg skall ske (Peansupap & Walker, 2005). Fridén och
Åkerlund (2016) belyser de problem som finns vid implementering av digitala verktyg
i byggproduktion. Enligt Tambo (2010) är ytterligare ett problem att entreprenörerna är
tidspressade och att produktionskraven är så höga att implementering av digitala
verktyg inte prioriteras då tiden inte är tillräcklig. Bowden et al. (2006) menar att det
finns en entusiasm och en framtidsvision för att öka användningen av olika digitala
verktyg. Dock är inte alla överens om att de digitala verktygen ger fördelar även om
många stora företag utvecklar och använder digitala verktyg.
Enligt Jacobsson & Linderoths (2012) studie på svenska byggföretag framkommer det
att de intervjuade inte håller med om att mer IT skall användas på arbetsplatsen. Dock
tycker många att IT är bra för företagets konkurrenskraft. Det framkommer också att
personer är frustrerade över att det är svårt att förflytta data mellan olika system samt
att de system som idag används är dåligt anpassade för byggbranschen. Om användarna
upplever att tekniken är logisk och att det finns fördelar med tekniken i arbetet kan
mottagandet hos det tänkta användarna vara positivt (Linderoth, 2015). Detta visar på
att det finns ett visst motstånd till ny teknik men om användarna enkelt kan arbeta med
den och tydligt se vinsten med tekniken finns det stor chans att användandet kan öka
(Son et al., 2012).

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med arbetet är att bidra med kunskap om hur användandet av digitala verktyg
kan öka i byggproduktion. Utifrån denna målformulering har tre frågeställningar
utformats.
1. Hur är inställningen till digitala verktyg i byggbranschen?
2. Hur kan digitala verktyg påverka produktionen?
3. Vilka hinder med informationsdelning via digitala verktyg finns i
produktionen?
Frågeställningarna är utformade för att uppnå det uppsatta målet som följs som en röd
tråd genom hela rapporten. Målet och frågeställningarna har varit vägledande när
metodval, val av teorier samt empiri och analys har gjorts.

1.4 Avgränsningar
Med detta examensarbete undersöks hur användandet av digitala verktyg används i
produktion. En geografisk avgränsning har gjorts då intervjuer har utförts med olika
befattningar i Jönköping, Växjö samt Lund. Arbetet har en inriktning inom väg och
anläggning. Fokus ligger på att undersöka användandet av mobila applikationer som
används inom Skanska Sverige AB.
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1.5 Disposition

1
2
3
4
5
6

•Rapporten första kapitel inleds med en bakgrund och en
problemdbeskrivning till de digitala verktyg som används idag. Därefter
redovisas de mål som har satts upp för arbetet samt de tre frågeställningar
som brutis ut från målet. Kapitlet avslutat med avgränsningar.

•Rapportens andra kapitel är Metod och genomförande. I detta kapitel
redovisas vilka vetenskapliga metoder som arbetet bygger på samt arbetets
trovärdighet.

•Rapportens tredje kapitel är Teoretiskt ramverk. Kapitlet bygger på tre
teorier, Inställning till förändring i byggbranschen, Digitala verktyg i
byggbranschen samt Informationsdelning och avslutas med en
sammanfattning av teorierna.

•Rapportens fjärde kapitel är Empiri. I detta kapitel redovisas de intervjuer
och enkätfrågor som besvarar frågeställningarna.

•Rapporten femte kapitel är Analys och resultat. I detta kapitel analyseras den
insamlade empirin och jämförs med det teoretiska ramverket. Mönster och
svar som kopplar mot frågeställningarna redovisas. Kapitlet avslutatas med
att frågeställningarna kopplas mot målet.

•Rapportens sjätte och sista kapitel är Diskussion och slutsats. Resultat,
trovärdighet, metoder och misstag diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag
på vidare forskning med nära anknytning till arbetet.

Figur 1. Disposition.
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Detta kapitel presenterar arbetets genomförande och arbetsgång på ett översiktligt sätt.
Därefter motiveras valet av metod som använts. Arbetets tre frågeställningar
sammankopplas med lämplig metod. Efter följer en redogörelse av arbetsgång. Kapitlet
avslutas med en diskussion kring arbetets trovärdighet.

2.1 Undersökningsstrategi
Då djup kunskap anskaffas inom ett begränsat område har fallstudie valts till
forskningsstrategi (Johannessen & Tufte, 2010). En fallstudie är flexibelt designad och
det går att förändra frågor och inriktning under studiens gång (Höst et al. 2006).
Enligt Merriam (1994) är en fallstudie att föredra då aktuella eller nutida skeenden skall
undersökas. Fallstudien kommer att genomföras på ett av Sveriges ledande
byggentreprenörföretag där intervjuer och dokumentanalys besvarar de frågeställningar
som ställt upp.
Grenness (2005) förklarar att det är skillnad på kvantitativ och kvalitativ data och på
dess undersökningsstrategi. Ofta kallas kvalitativ data icke-kvantifierbar. En kvalitativ
undersökningsstrategi producerar inte nödvändigtvis data som inte kan kvantifieras.
Denna rapport baseras främst på kvalitativ data i form av intervjuer och styrks av en
kvantitativ data i form av dokumentanalys och därmed är en kvalitativ
undersökningsstrategi lämplig. (Genness, 2005)

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling.
Frågeställning

Litteraturstudie Dokumentanalys

Intervju

1. Hur är inställningen till digitala
verktyg i byggbranschen?

X

X

X

2. Hur kan digitala verktyg
påverka produktionen?

X

X

X

3. Vilka hinder med
informationsdelning via digitala
verktyg finns i produktionen?

X

X

2.2.1
Frågeställning 1
 Hur är inställningen till digitala verktyg i byggbranschen?
Den första frågeställningen besvarades genom intervjuer med berörda yrkesarbetare,
tjänstemän och utvecklare av de digitala verktygen. De frågor som användes under
intervjun baseras till viss del på en litteraturstudie. Här gjordes även en dokumentanalys
som gav en indikation om huruvida information kring de digitala verktygen förekom
eller inte. Här undersöktes hur mycket kraft som lagts på utbildning av de digitala
verktygen innan användning.
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2.2.2 Frågeställning 2
 Hur kan digitala verktyg påverka produktionen?
Den andra frågeställningen besvarades genom en litteraturstudie samt intervjuer med
berörda yrkesarbetare, tjänstemän samt utvecklare av de digitala verktygen. En
dokumentanalys i form av enkät utfördes för att komplettera de svar som gavs i
intervjuerna och öka rapportens trovärdighet med bättre underbyggda slutsatser.
2.2.3 Frågeställning 3
 Vilka hinder med informationsdelning via digitala verktyg finns i produktionen?
Den tredje frågeställningen besvarades genom intervjuer med berörda yrkesarbetare,
tjänstemän samt utvecklare och en litteraturstudie.

2.3 Valda metoder för datainsamling
En kvalitativ undersökningsmetod är lämplig då arbetets empiri bygger på intervjuer
och dokumentanalys. Svenning (2003) menar att när en intervju genomförs kan frågor
och svar vara mer eller mindre systematiska till sin karaktär. Frågorna ställdes
systematiskt medan svaren var ostrukturerade då det är en intervju med öppna frågor
av semistrukturerad karaktär (Svenning, 2003). Detta ger möjlighet för de intervjuade
att formulera svaret själv, eventuella följdfrågor kan ställas (Johannessen & Tufte,
2010). Dokumentanalys bygger på dokument som har arbetats fram i ett annat syfte än
de som undersöks (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Dokumentanalysen består av en
tidigare enkät utförd av Go Mobile där data som samlats in omsätts till siffror,
kvantifiera verkligheten (Svenning, 2003). Den kvalitativa ansatsen gör det också
lättare att upptäcka förhållanden som i förväg inte är upptäckta vilket gör
frågeställningar lättare att besvara (Johannessen & Tufte, 2010).

2.4 Arbetsgång
Arbetet började med att finna ett problem som diskuterades fram mellan författarna och
företaget. Mål och frågeställningar bröts sedan ut från problemet. En litteraturstudie
som bygger på vetenskapliga artiklar genomfördes. Artiklarna behandlar inställning till
digitala verktyg i byggbranschen, påverkan av digitala verktyg i produktion och
informationsdelning genom digitala verktyg. Sökmotorer så som DIVA-portalen samt
Scopus användes. Några sökord som gett resultat är bland annat digialt tools,
construction site, attitude, new techology, information and communication technology
och change.
Intervjufrågorna utformades för att svara direkt och indirekt på mål och
frågeställningar. Dessa frågor grundades i litteraturstudien. Totalt utfördes 19
intervjuer under arbetet där alla genomförts enskilt, se tabell 2. 17 av 19 personer har
intervjuats med fysiska möten medan de resterande två intervjuerna genomfördes
digitalt via kommunikationsprogrammet Skype. Av 19 intervjuer genomfördes elva
med båda författarna och resterande åtta genomfördes med endast en författare.
Frågeformuläret innehöll 22 frågor som i förväg skickades ut till respondenterna för att
ge dem möjlighet till förberedelse, se bilaga 1. Ett speciellt frågeformulär utarbetades
för de digitala utvecklarna, se bilaga 2. Alla intervjuer spelades in via diktafon för att
sedan transkriberas för att kunna presentera korrekt data och öka studiens trovärdighet,
se bilaga 3.
De respondenter som medverkat i arbetet är alla medarbetare inom Skanska Sverige
AB. För att erhålla en bred bild inom ramen för arbetet valdes en grupp ut med blandade
5
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befattningar. Det gjordes ett aktivt val att intervjua respondenter med befattning i
produktion samt digitala utvecklare för att se hur inställning och uppfattning av digitala
verktyg skiljer sig. Respondenternas befattning har inte påverkat vilken ordning som
intervjuerna genomförts. Intervjuer har genomförts med nio personer i Jönköping, fem
personer i Växjö, tre personer i Lund samt två digitala utvecklare med placering i
Stockholm. De personer som intervjuades i Lund arbetar med ett projekt som anses vara
i framkant när det gäller digitala verktyg. Respondenter kontaktades via mail eller
telefon då tid och plats för intervjuerna beslutades.
Tabell 2: Tabellen visar i vilken ordning som intervjuerna har genomförts, de
intervjuades befattning, datum, längden på intervjuerna samt respondentnummer som
kopplas till tabeller och figurer i kapitel 4.

Dokumentanalysen gjordes på en tidigare utförd enkät som Skanskas Go Mobile
genomfört. Enkäten bygger på frågor som berör digitala verktyg i byggproduktion inom
flera verksamhetsgrenar och genomfördes av 799 personer. De frågor som var relevanta
för denna studie har valts ut och analyserats. Analys av empiri pågick parallellt med
insamling av data. Den insamlade empirin analyseras mot teorierna och
frågeställningarna.
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Figur 2: Arbetsgång visas i flödesschema. De orangea pilarna visar på de
återkopplingar som gjorts.

2.5 Trovärdighet
En litteraturstudie ligger till grund för de tre frågeställningarna. Risken att förbise redan
gjorda lärdomar minskar med en väl genomförd litteraturstudie (Höst et al. 2006). I
början av arbetet var litteraturstudien viktig för att samla in litteratur kring ämnet.
Litteraturstudien har används under hela rapporten bland annat vid utformande av
problemformulering, intervjufrågor och analys.
Allmän källkritik sker under hela arbetet då det har påverkan på reliabiliteten. Det är
viktigt ur reliabilitetssynpunkt att veta vem som står bakom den vetenskapliga artikeln
samt när den är skriven och publicerad (Starrin & Svensson, 1996).
Synonymer till reliabilitet är pålitlighet och tillförlitlighet och ett annat ord för validitet
är giltigt. Enligt Ekengren och Hinnfors (2012) är både validiteten och reliabiliteten i
en text viktiga frågor om precision och tillförlitlighet. Svenning (2003) menar på att det
går att värdera en undersöknings validitet utifrån dess förmåga att mäta det som är avsett
att mäta. Validiteten kan delas in i två delar, en inre och en yttre del (Svenning, 2003).
"Vi kan något förenklat säga att inre validitet handlar om själva projektet och den
direkta koppling som finns där mellan teori och empiri, medan yttre validitet handlar
om hela projektets, med dess teorier och empiri, förankring i en vidare ram."
(Svenning, 2003)
Med inre validitet ligger fokus på rätt frågor till rätt grupp av människor. Personer med
olika befattning i produktionen har intervjuats för att få ett större perspektiv på hur dem
upplever den nuvarande användningen av digitala verktyg.
Respondenterna är alla anställda på Skanska Sverige AB. Detta gör att slutsatserna inte
kan generaliseras över hela branschen. För att detta skall kunna göras behöver fler
intervjuer utföras där anställda på flera olika företag bör delta. Det kan skilja sig att
intervjua en och samma person vid olika tillfällen. Olika sinnestillstånd kan påverka
personens svar. Dock menar Starrin & Svensson (1996) att identiska frågor i en
kvalitativ intervju kan vara reliabla även om de skiljer sig åt mellan två
intervjutillfällen. Flera intervjutillfällen med samma person förekommer dock inte i
denna rapport.
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Nedan följer det tredje kapitlet som innehåller en noggrann analys av vilken sorts
bakgrund som behövs för projektet. Det teoretiska ramverket preciserar vilken sorts
kunskap som använts.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

Figur 3. Koppling mellan frågeställning och teori.
Inställning till förändring i byggbranschen
Teorin bygger upp kunskap till rapportens tre frågeställningar. Här fås en överblick över
hur utbrett användandet av digitala verktyg är med hänsyn till branschens inställning
och hur detta påverkar produktionen samt informationsdelningen.
Digitala verktyg i byggbranschen
Även denna teori är en grund för att kunna besvara och analysera de tre
frågeställningarna i rapporten. Teorin visar på de digitala verktyg som används och dess
påverkan i produktion, vilka hinder som finns vid informationsdelning med digitala
verktyg och hur det påverkar inställningen till digitalisering i byggbranschen.
Informationsdelning
Teorin bygger upp kunskap för att kunna få en överblick över hur digitala verktyg kan
underlätta informationsdelning på byggarbetsplatsen samt vilka hinder som råder för
att på sikt kunna öka användningen i produktionen.
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3.2 Inställning till förändring i byggbranschen
Roger Gill skriver i sin text att ledarskap är en stark drivkraft till förändring. För en
lyckad förändring krävs vision, strategi, motivation och inspiration till de inblandade
(Gill, 2003). Förändring handlar till stor del om hur den tolkas och mottags av de
berörda personerna. Kommunikation är ett kraftfullt sätt att få insikt i de erfarenheter
medarbetare och chefer besitter (Löwstedt & Räisänen, 2012). Det är svårt att ändra
något på egen hand och att ingenting består utan förändring (Vora, 2013).
Projektkommunikation anses förbättra en organisation och dess arbetssätt liksom utbyte
och överföring av kunskap mellan olika personer i projektet och företaget (Wikforss &
Löfgren, 2007). Praktiska erfarenheter visar att det finns ett allmänt motstånd mot
införandet av teknik inom branschen. Tidigare studier i andra länder har belyst behovet
av att förbättra samordning av projektering och produktion. Ineffektiva
kommunikationsmetoder, organisatoriska splittringar och bristande integration mellan
projektering och produktionsprocesser är några av de grundläggande komponenterna
som bidrar till byggbranschens dåliga resultat (Wikforss & Löfgren, 2007).
Enligt en studie som Davies och Harty (2013) gjort finns det stark koppling mellan
användandet av information- och kommunikationsteknik (IKT) och dess upplevda
nytta. När tekniken kan öka produktiviteten eller kvaliteten på arbetet, först då kan IKT
börja att komma till användning. En annan koppling är mellan användandet och den
upplevda användarvänligheten. Systemet skall kräva relativt liten mental ansträngning,
fysisk ansträngning eller svårighet i lärandet (Davies & Harty, 2013). Olika typer av
teknisk support har en positiv inverkan på implementeringen av ny teknik. En kunnig
support ger bättre lösningar på problem som leder till en mer lyckad implementering
och ökar därmed användandet. Lämplig träning och utbildning möjliggör ökad
acceptans, förståelse och attityd till tekniken. Detta leder till mer frekvent användande
(Son et al., 2012). Acceptansen och tillfredsställelse hos användarna är viktiga
indikationer för att implementeringen av digitala verktyg skall bli lyckat. Användarnas
acceptans är mer beroende av den upplevda användbarheten snarare än den upplevda
användarvänligheten (Azhar et al., 2015).
Förändringsprogram misslyckas ofta på grund av dålig förvaltning, planering,
övervakning och kontroll. Fokus bör vara mer riktat mot den process som krävs snarare
än målet, då fler milstolpar bör sättas. Utvecklingen bör övervakas för att hitta brister
då åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede. Förändringsarbetet saknar ofta nödvändiga
resurser som pengar, system, tid och information samt nödvändig expertis, kunskap och
färdigheter (Gill, 2003). Det är viktigt för ledningen att veta hur förändringen kommer
att påverka organisationen samt det egna arbetet. Företaget behöver vetskap kring
användandet samt vad som behövs förberedas inför användning. Ledningen måste se
till att skapa ledarskap på alla nivåer i organisationen för att framgångsrikt genomföra
förändringen. Under implementeringen är det viktigt att ledaren uppmuntrar till
förändring (Vora, 2013).
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3.3 Digitala verktyg i byggbranschen
Byggbranschen hanterar stora mängder information vilket kräver att informationen är
lättillgänglig och korrekt för ett lyckat projekt (Stattineni & Schmidt, 2015). Under
1990-talet började digitala verktyg att användas på byggarbetsplatsen, främst bärbara
datorer och digitala anteckningsblock (Davies & Harty, 2012; Stattineni & Schmidt,
2015). Dock var dessa enheter primitiva och deras användningsområde begränsat.
Sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt och idag är det vanligt med
smartphones och surfplattor på byggarbetsplatser och i det övriga samhället. Enheterna
är designade för att användas som en dator med fördelen att den är handhållen och kan
användas ute i produktion. Byggbranschen har långsamt börjat acceptera tekniken och
förståelsen för dess fördelar sakta har ökat (Stattineni & Schmidt, 2015). Enligt
Bowden et al. (2006) finns det flera fördelar med att använda digitala verktyg till
exempel genom att spara tid och pengar genom mindre restid och mindre
dubbelarbeten. Kostnad för utbildning, underhåll av hårdvara, mjukvarulicenser och
problem med anslutning till nätverk är barriärer för att öka användningen av digitala
verktyg på en bred front (Azhar & Cox, 2015).
Implementeringen av digitala verktyg sägs ofta gå långsamt i branschen (Davies
& Harty, 2013; Azhar et al, 2015). Digitala verktyg som används på arbetsplatsen kan
ge entreprenörerna fördelar gentemot sina konkurrenter (Stattineni & Schmidt, 2015).
Smartphones och surfplattor möjliggör att arbetsledare och platschefer kan addera,
ändra och få tillgång till projektinformation oberoende av vilken plats de befinner sig.
Detta gör information mer tillgänglig och manuella misstag kan undvikas.
Kommunikationen mellan byggproduktionen och de inblandade i projektet kan således
underlättas (Son, Park & Kim, 2012). Produktiviteten hos användarna kan öka
om digitala verktyg implementeras med en tillhörande utbildning (Stattineni &
Schmidt, 2015). Stattineni och Schmidt (2015) menar att det i förlängningen leder till
bättre kvalitet och minskade kostnader i projektet.
I USA har användningen av mobila verktyg som smartphones och surfplattor ökat
kraftigt de senaste åren. Det är vanligt att stora entreprenadföretag förser alla sina
arbetsledare och platschefer med dessa enheter. Stora företag som arbetar med
mjukvara gör idag stora satsningar för att öka kompabiliteten och användningen av
digitala verktyg på byggarbetsplatsen. En studie från 2014 visar att 75 % av små- och
medelstora företag i USA och Kanada har använt sig av digitala verktyg för att dela
information i entreprenadprojekt. Amerikanska företag med en årlig omsättning på 250
miljoner dollar investerar ca 4 av dessa på informationsteknik. Det motsvarar ca 1,6 %
av den årliga omsättningen (Stattineni & Schmidt, 2015).
Mobila enheter är idag det mest framstående verktyget för att förbättra
kommunikationen och förbättra effektiviteten på byggarbetsplatsen. Trots det växande
intresset för mobila enheter finns det en skepsis inom branschen på grund av bristen på
underlag och bristande förståelse av mobila enheter (Son et al., 2012). Flera företag
förser sina anställda med smartphones och surfplattor. Dock saknas utbildningen för att
använda dessa verktyg på ett effektivt sätt. Detta leder till att användningen av dessa
verktyg inte används i den utsträckning som avses (Azhar et al., 2015).

10

Teoretiskt ramverk

3.4 Informationsdelning
Genom att använda digitala verktyg på byggarbetsplatsen kan yrkesarbetare och
tjänstemän få tillgång till dokument, ritningar, specifikationer och annan nödvändig
information. Denna delning sker via digitala plattformar. Problem som förekommer på
arbetsplatsen kan snabbt dokumenteras och spridas. Genom att använda digitala verktyg
går det att rationalisera hela processen vilket kan resultera i minskning av fel (Azhar &
Cox, 2015).
Med tyst kunskap menas saker som inte kan förklaras som erfarenheter och upplevelser.
Uttalad kunskap kan förklaras med ord eller siffror i manualer eller specifikationer
(Dainty, Qin & Carrillo, 2005; Jewell & Walker, 2005). Kunskap och erfarenheter kan
spara både tid och pengar om det kan återanvändas inom företaget. Det kan till exempel
minska tidsåtgången vid problemlösning om en tidigare lösning kan återanvändas. Idag
är det vanligt att dessa kunskaper och erfarenheter stannar som tyst kunskap och inte
kan nyttjas i andra projekt. De innebär att mycket tid och energi kan sparas om hjulet
inte behöver uppfinnas på nytt (Dave & Koskela, 2009).
Kunskap är en av viktigaste resurserna inom ett företag. Företagets framgång kan
bero på hur kunskapen används inom företaget och huruvida den kan överföras mellan
personer och projekt. Då byggbranschen är splittrad går mycket av den viktiga
kunskapen förlorad då de inte finns någon gemensam plattform att tillgå. Paralleller kan
dras mot tillverkningsindustrin där databaser används för att dela information.
Byggföretag kan få fördelar gentemot sina konkurrenter om samma metod används för
att minska misstag och öka produktiviteten. (Dave & Koskela, 2009)
Varje byggprojekt är unikt och det är vanligt att personalen som jobbar med projektet
splittras efter att projektet är avslutat. Byggbranschen är också mycket
informationsintensiv och stora mängder information delas i olika steg genom ett
byggprojekt. Kombinationen av dessa gör att information och kunskapsdelning är
mycket svårt och resulterar i dålig effektivitet genom hela processen. Byggbranschen
har blivit kritiserad för att vara relativt långsam på att ta till sig nya lösningar på
problemet. IKT har diskuterats som en lösning men branschen har varit skeptisk. Biloch tillverkningsindustrin har framgångsrikt använt IKT för att öka effektiviteten vilket
kan jämföras med byggbranschen. Dock har byggbranschen under den senaste tiden
gjort stora ansträngningar för att anamma användningen av IKT lösningar. Den senaste
utvecklingen av IKT har bidragit till plattformar som möjliggör kunskap- och
informationsdelning. Idag har många företag intranät som gör informationsdelning
inom företaget enkelt. De är vanligt att det finns specifika sidor inom intranätet som är
mer specificerat på enskilda projekt. Där kan information från byggmöten, ritningar
och annan projektinformation finnas tillgängliga. Dock saknas ofta möjlighet till
delning av kunskap och erfarenheter. (Dave & Koskela, 2009)
Tekniken har en viktig funktion när informationshantering skall genomföras. Dock är
det inte tekniken som gör informationshanteringen lyckad utan hur den implementeras.
Om implementeringen sker på rätt sätt ger tekniken förutsättningar att underlätta
informationsdelningen. Jacobsson och Linderoth (2010) skriver i sin rapport att
en bidragande orsak till att IT-implementering misslyckas kan vara alltför stark fokus
på den teknik som skall användas i kombination med att de människor som påverkas
blir försummade. Forskning visar att de finns nackdelar med att använda IT-system så
som epost och intranät (Dave & Koskela, 2009). Det kan negativt påverka
informationsöverföring då stora mängder information sprids och kan skapa förvirring.
Det kan vara svårt att sortera ut de väsentliga. Dave och Koskela (2009) skriver att det
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pågår en diskussion om de tekniska plattformar som idag finns tillgängliga inte är
tillräckligt bra och hindrar produktiviteten. Dave och Koskela (2009) menar dock att de
finns begränsningar med IKT men att problemen är kopplat till implementering och
hanteringen av tekniken snarare än tekniken i sig. Kunskapsdelning kan även vara
välfungerande utan att använda IT-system och det kan då vara lättare att sortera ut den
väsentliga informationen då mängden är mindre (Dave & Koskela, 2009).
Förbättring av projektets kommunikationsprocesser och teknik på olika funktionsnivåer
kan förändra organisationen och framtida projekt och hur dess verksamhet och
arbetsrutiner kan utformas, planeras och genomföras. Kommunikationsverktygen kan
förbättras genom samarbete, bättre kommunikation och informationsutbyte i alla
projektfaser, vilket kan ge positiva effekter på industrialiseringsprocessen av
byggprojektet. (Wikforss & Löfgren, 2007)

3.5 Sammanfattning av valda teorier
Detta kapitel ger en övergripande bild hur byggbranschens inställning är till användning
av digitala verktyg och hur det påverkar det dagliga arbetet. För en lyckad
implementering krävs ett drivet ledarskap där ledaren uppmuntrar till förändring (Gill,
2003; Vora, 2013). Motivation, vision, strategi och inspiration är viktiga faktorer för
alla inblandade parter (Gill, 2003). Förändring handlar till stor del om hur den tolkas
och tas emot av de berörda personerna (Löwstedt & Räisänen, 2012). Tidigare studier
visar att det finns ett motstånd mot införandet av teknik inom branschen och att
samordningen mellan projektering och produktion bör förbättras (Wikforss & Löfgren,
2007). Det finns en koppling mellan användandet av IKT och dess upplevda nytta. När
tekniken kan öka produktiviteten eller kvaliteten på arbetet, först då kan IKT börja att
komma till användning. För att lyckas bör systemet inte kräva alltför stor mental eller
fysiks ansträngning (Davies & Harty, 2013). Acceptansen hos användarna har visat sig
vara mer beroende av den upplevda användbarheten snarare än den upplevda
användarvänligheten (Azhar et al., 2015). Misslyckade förändringsprogram beror ofta
på dålig planering och uppföljning. Fokus bör vara riktad mot förändringsprocessen
snarare än målet. Förändringen saknar ofta viktiga resurser så som tid och information,
pengar samt kunskap och färdigheter (Gill, 2003).
För att lyckas med ett projekt krävs korrekt och lättillgänglig information (Stattineni &
Schmidt, 2015). Utvecklingen av digitala verktyg har ökat sedan det introducerades
under 1990-talet. Smartphones och surfplattor gör idag informationsdelning möjlig på
byggarbetsplatsen och det är vanligt att stora entreprenadföretag förser sina anställda
med dessa enheter. Produktiviteten hos användarna kan öka om digitala verktyg
implementeras med en tillhörande utbildning (Stattineni & Schmidt, 2015). Dock
saknas ofta utbildning för att kunna använda verktygen på ett effektivt sätt. Detta leder
till att dessa verktyg inte används i den utsträckning som de är avsedda för (Azhar et
al., 2015). Idag anses mobila enheter vara det mest framstående verktyget för att
förbättra kommunikationen på byggarbetsplatsen. Dock finns det en skepsis inom
branschen på grund av bristande förståelse för mobila enheter (Son et al., 2012).
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Digitala verktyg kan ge tillgång till dokument, ritningar, specifikationer och andra
nödvändiga information genom delning via digitala plattformar. (Azhar & Cox, 2015).
En viktig resurs i ett företag är kunskap som har stor inverkan på företagets framgång.
Viktig kunskap går förlorad då byggbranschen är splittrad. Tid och pengar kan sparas
genom att använda tidigare kunskap och erfarenheter. Idag är det vanligt att kunskap
och erfarenheter stannar hos enskild individ och inte kan användas av andra.
Byggbranschen är relativt långsam och har fått kritik för det. En lösning som har
diskuterats är IKT och stora ansträngningar har gjorts för att öka dess användning.
Många företag använder sig idag av intranät för att dela information, dock saknas ofta
möjligheten till delning av kunskap och erfarenheter. När ny teknik implementeras är
det viktigt att fokus ligger på implementeringen och inte tekniken. En orsak till att ITimplementering misslyckas kan bero på att människor försummas och att fokus på
tekniken blir för stor. Negativa effekter av stora informationsmängder i
kunskapsöverföring kan göra det svårt att sortera ut den väsentliga informationen.
(Dave & Koskela, 2009)
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I detta kapitel redovisas den empiri som har samlats in genom intervjuer och
dokumentanalys. Intervjuer har gjorts med 19 personer som alla jobbar inom Skanska
Sverige AB. De olika befattningarna redovisas i Ordlista och befattningar, tidigare i
rapporten. Underlag till dokumentanalysen kommer ifrån en enkät som Go Mobile har
genomfört och redovisas som enkätfråga i detta kapitel. Vid de fall då respondenternas
befattning ansetts relevant för studien har den redovisats i form av tabeller i kapitlet.
Empirin delas in i fem olika huvudkategorier och redovisas nedan.

4.1 Ledarskap
Den första kategorin behandlar ledarskap och innefattar tre intervjufrågor, se nedan.
4.1.1 Intervjufråga om ansvar
Tabell 3. Intervjufråga om ansvar.

De flesta respondenterna anser att det är företagsledningen som skall driva arbetet med
att digitalisera företaget. De menar att det är viktigt att arbeta lika och konsekvent i hela
företaget och att direktiven måste komma från företagsledningen. Det är många som
anser att distriktschefen har ansvaret då denne har närmare koppling till produktion
vilket behövs för att lyckas. De digitala utvecklarna menar att det snarare är upp till
varje individ att försöka använda det som erbjuds och uppmuntra varandra.
”Det är allas ansvar […] Alla måste hjälpas åt.”
(Digital utvecklare)
Endast en person anser att den själv har ansvaret. Resterande personer tycker att det är
en person med en högre befattning som bär ansvaret. Platscheferna har en mycket delad
uppfattning om vem som bär ansvaret för att öka användandet.
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4.1.2 Intervjufråga om den egna rollen
Frågan ”Hur ser du din egen roll i att utveckla användandet av digitala verktyg?”
ställdes till alla respondenter. Svaren varierar mycket mellan de olika befattningarna.
De tillfrågade yrkesarbetarna har svarat att de tycker att deras ansvar är att ta till sig det
som finns, ta tillvara på de utbildningar som erbjuds och vara villiga att prova nytt,
vilket majoriteten av tjänstemännen också tycker. Många av tjänstemännen tycker
också att dem har en stor roll i att uppmuntra och engagera yrkesarbetare till att använda
digitala verktyg. Det är dock inte alla som tycker att de har ett ansvar och säger att deras
roll är liten. De digitala utvecklarna arbetar med att hjälpa användare vid problem och
frågeställningar ute på byggarbetsplatsen, men framför allt att uppmuntra till
användning.
4.1.3

Intervjufråga om feedback

VET DU VART DU KAN GE FEEDBACK PÅ EN
APPLIKATION?
HAR DU GJORT DET?
Vet, har aldrig
gjort, 1st
Inget svar, 2st

Vet inte, har
aldrig gjort, 10st

Vet, har gjort, 4st

Figur 4. Intervjufråga om feedback
Majoriteten av det tillfrågade vet inte vem de skall vända sig till om de skulle vilja
lämna feedback på en applikation. Flera av dem har aldrig funderat över om det är
möjligt att göra. Fem personer anser att de vet vem de skall vända sig till och fyra har
även lämnat feedback på en applikation. De digitala utvecklarna menar att det finns
möjlighet att lämna feedback på flera sätt.
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4.2 Digitalisering
Den andra kategorin behandlar digitalisering och innefattar tre intervjufrågor och en
enkätfråga, se nedan.
4.2.1 Intervjufråga om digital utveckling
Tabell 4. Intervjufråga om utveckling. 19 personer svarade.

HUR UPPLEVER DU DEN DIGITALA UTVECKLINGEN I
BYGGBRANSCHEN?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Långsam men
framåt

Lagom och framåt

Snabbt och framåt

Ingen uppfattning

DU

2

0

0

0

M

0

1

0

0

KMA

1

1

0

0

PC

3

2

2

0

AL

0

3

1

0

YA

0

1

0

2

Det råder en delad mening om den upplevda digitala utvecklingen i byggbranschen.
Majoriteten av respondenterna svarade att den digitala utvecklingen går framåt i en
lagom hastighet. Platschefernas svar är spridda. Dock är det en betydande mängd som
även tycker att det går för långsamt, vilket främst är personer som använder digitala
verktyg i en större utsträckning än andra. Många tror att byggbranschen ligger efter
andra branscher vilket flera kopplar till att byggbranschen är konservativ och rädd för
förändring.
”Jag tycker att vi är på rätt väg. Jag tycker att det är viktigt att skynda långsamt. Att vi
fokuserar på rätt saker och att de blir bra.”
(Mätingenjör)
”Alla säger att det går långsamt men jag är inte så säker på att det går långsamt när
man pratar om digitala verktyg utan snarare att det går långsamt att få ut det på en
bred nivå […] Man är livrädd för förändring och det ligger i människans natur och det
är även rotat i byggbranschen.”
(Digital utvecklare)
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En av de digitala utvecklarna pekar på att utvecklingen går snabbt och att de idag finns
tillgång till bra verktyg och lösningar. Problemet finns i den långsamma
implementeringen. Andra menar att det inte är bra att skynda eftersom hårdvara och
mjukvara måste vara mogen innan den bör användas.
4.2.2

Enkätfråga digital utveckling

GÅR DEN DIGITALA RESAN INOM SKANSKA SVERIGE I
DEN FART SOM DU FÖRVÄNTAR DIG?
För fort, 54st

För långsamt,
258st

Lagom, 362st

Figur 5. Enkätfråga om utveckling. 674 personer svarade.
Enkäten visar att majoriteten av de tillfrågade tycker att utvecklingshastigheten inom
Skanska Sverige är lagom. Många upplever dock hastigheten som långsam. Endast ett
fåtal tycker att utvecklingshastigheten går för snabbt.
4.2.3 Intervjufråga om problem
På frågan Vem vänder du dig till om du får problem med en applikation eller
mobiltelefon? svarade respondenterna entydigt. Få svarade dock med säkerhet.
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4.2.4 Intervjufråga om ökad användning
Tabell 5. Intervjufråga om öka användningen av digitala verktyg. 17 personer svarade.

På frågan vad som krävs för att öka användningen var svaren blandade. En rad
tjänstemän tycker att applikationerna måste förbättras för att flera skall anamma
verktygen. Flera andra tjänstemän menar att det är viktigt att uppleva att digitala verktyg
underlättar vardagen för att dem skall användas. Andra menar att det är viktigt att
verktygen är enkla och lättförståeliga för att det skall vara utbrett.
”Vi behöver få smidigare verktyg, alltså verktyg som man inte behöver vara intresserad
av för att kunna hantera.”
(Projektchef)
Flera av tjänstemännen tycker att dagens applikationer inte är tillräckligt bra för att
användas och att mjukvaran måste utvecklas innan det kan börja användas mer utbrett.
”Dels ska appen vara lättförståelig och lätt att använda. Det är viktigt att den är
färdigutvecklad och klar innan man släpper den för brett.”
(Projektchef)
Flera yrkesarbetare, arbetsledare och produktionschefer menar att kunskap och
utbildning måste öka för att få fler att använda digitala verktyg. De menar att om det
saknas kunskap så är det svårt att hantera verktygen vilket gör att de inte används. Ett
antal respondenter tycker också att det är viktigt att implementera förändringen brett.
Om det inte görs är det svårt att utvecklas.
”Det kan räcka med att en person inte använder ett visst verktyg för att det verktyget
ska haverera totalt. Ju fler som använder det, genererar fler användare, men är det
någon som vägrar, som ringer eller mailar, så fallerar allt för då finns inte
informationen där den borde.”
(Mätingenjör)
Båda de digitala utvecklarna är ense om att det behövs fler människor som arbetar med
att digitalisera branschen. Det är viktigt med tålamod och att få med alla på resan genom
att öka förståelsen hos användarna. Då behövs människor med rätt kunskap, utbildning
och erfarenheter som kan öka förståelsen och leda implementering, menar de digitala
utvecklarna.

18

Empiri

4.3 Kunskap
Den tredje kategorin behandlar kunskap och innefattar tre intervjufrågor och en
enkätfråga, se nedan.
4.3.1 Intervjufråga om teknisk kompetens
Tabell 6. Intervjufråga om teknisk kompetens. 19 personer svarade.

Hur skulle du ranka din tekniska kompetens?
1 är låg kompetens och 5 är hög kompetens

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

DU

0

0

0

1

1

M

0

0

0

1

0

KMA

0

0

0

2

0

PC

0

0

2

4

1

AL

0

1

1

2

0

YA

0

2

1

0

0

Respondenternas upplevda kompetens är varierande. Ingen upplever att deras
kompetens är låg och endast en upplever att den är mycket hög. Majoriteten rankar sig
själva som en fyra.
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4.3.2

Intervjufråga om utbildning

HAR DU BLIVIT ERBJUDEN
UTBILDNINGEN DIGITALT KÖRKORT?
Osäker, 2st

HAR DU GENOMFÖRT UTBILDNINGEN?
Ja, 4st
Ja, 7st

Nej, 8st

Nej, 3st

Figur 6. Intervjufråga om utbildning. 17 personer svarade.
Go Mobile ansvarar för internutbildningen Digitala körkort som berör digitala verktyg
i byggproduktion. Åtta personer svarade att de inte har blivit erbjuden utbildningen och
fem av dessa har inte hört talas om utbildningen. Sju personer svarade att de har blivit
erbjuda utbildningen och fyra utav dem har genomfört den. De som har genomfört
utbildningen har upplevt den som bra och hjälpsam men att det är viktigt att kunna
applicera kunskapen i ett projekt. Projektets storlek har stor påverkan på om digitala
verktyg kan användas vilket är viktigt om utbildningen skall vara givande.
”Du ska ha ett projekt som har de möjligheterna, det har inte vi. Man ska gå
utbildningen och omsätta den i verkligheten, annars är det inte någon nytta. Om man
går utbildningen idag och börjar använda det om tre år så är det kört. Då kommer man
inte ihåg något ändå.”
(Projektchef)
De digitala utvecklarna uppmuntrar Skanskamedarbetare genom bland annat
världsklassdagar där deltagarna skall få en bra känsla och en förståelse till vad de kan
göra med hjälp av digitala verktyg.
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4.3.3

Enkätfråga om utbildning

HAR DU DELTAGIT I UTBILDNINGEN DIGITALAT
KÖRKORT SOM ARRANGERAS AV GO MOBILE?

Ja, 228st

Nej, 565st

Figur 7. Enkätfråga om utbildning. 793 personer svarade.
Dokumentanalysen visar på att majoriteten svarade ”Nej” på frågan och har inte
genomför utbildningen. Endast cirka en fjärdedel svarade ”Ja” på frågan.
4.3.4

Intervjufråga om kontinuerlig utbildning

TROR DU ATT KONTINUERLIG UTBILDNING INOM
DIGITALA VERKTYG SKULLE ÖKA DITT ANVÄNDANDE?
Osäker, 1st
Nej, 0st

Ja, 16st

Figur 8. Intervjufråga om utbildning. 17 personer svarade.
Nästan alla tillfrågade personer tror att kontinuerlig utbildning skulle göra att de
använder digitala verktygen mer. Fler menar att det är viktigt att veta vilka verktyg som
finns att tillgå och att deras användande skulle öka om de fick mer information.
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”Får man bara information om vilka verktyg som finns och hur det är tänkt att
användas och sedan en kort lathund i hur de funkar, tror jag att man kommer långt
med.”
(Projektchef)

En digital utvecklare menar att det går att öka användandet genom att få upp ett intresse
av det. Det är viktig att det finns olika typer av utbildning som att instrueras av en
kollega, datorstödd utbildning och kurser för att nå ut brett. Flera av respondenterna
tycker också att det är viktigt att se nyttan med verktygen och tror att utbildning kan
göra det.
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4.4 Påverkan
Den fjärde kategorin behandlar påverkan och innefattar fyra intervjufrågor och tre
enkätfråga, se nedan.
4.4.1 Intervjufråga om tid
Tabell 7. Intervjufråga om tidssparande. 17 personer svarade.

Figuren visar att 16 av 17 tillfrågade tycker att digitala verktyg kan spara dem tid i deras
vardagliga arbete. Det är framför allt digitala ritningar som respondenterna tror kan
spara dem tid genom att alltid kunna visa den senaste ritning oberoende plats. Flera tror
också att det går att spara tid genom att digitalisera dagboksskrivning, egenkontroller,
skyddsronder samt olycks- och tillbudsrapportering. Fem personer upplever att digitala
verktyg kan sparar dem tid i vardagen men kunde inte ge exempel.
Frågan kring hur de digitala verktygen kan spara tid i produktionen ställdes till de
digitala utvecklarna. Båda respondenterna svarade att de trodde att det kunde spara tid.
Respondenten menade på att kontrollen på bygget blir bättre och i slutändan även
kommer handla om ökad produktivitet.
”Folk kommer spara tid som de kommer kunna använda till mycket bättre saker.”
(Digital utvecklare)
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4.4.2

Enkätfråga om tid

TROR DU ATT DIGITALA OCH MOBILA ARBETSSÄTT
HJÄLPER DIG ATT SPARA TID I VARDAGEN?
Nej, 68st

Ja, 718st

Figur 9. Enkätfråga om tidssparande. 786 personer svarade.
På frågan om digitala och mobila arbetssätt kan hjälp till att spara tid svarade 786
personer. Drygt 90 % svarade ”Ja” på frågan.
4.4.3

Intervjufråga om dubbelarbete

Tabell 8. Intervjufråga om dubbelarbete. 17 personer svarade.

Frågan kring dubbelarbete ställdes till 17 personer. Svaren var varierande. Det finns
flera personer som påstår att de utför dubbelarbete vid till exempel onödig resor där
ritningar eller andra dokument har glömts och måste hämtas. Andra menar att det finns
tid att spara på att slippa leta upp inaktuellt ritningar samt skriva ut och plasta in nya.
Flest personer anser dock att dubbelarbete förekommer när dokumentation som sker på
papper måste digitaliseras. Fem personer anser dock att det inte förekommer något
dubbelarbete idag.
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4.4.4

Enkätfråga om dubbelarbete

UPPLEVER DU ATT NI INOM ERT PROJEKT UTFÖR
ONÖDIGT DUBBELARBETE, T.EX. MATAR IN UPPGIFTER
TVÅ GÅNGER I OLIKA SYSTEM ELLER FÖRST SAMLAR
INFORMATION PÅ PAPPER OCH SEDAN MATAR IN?
Nej, 204st

Ja, 540st

Figur 10. Enkätfråga om dubbelarbete. 744 personer svarade.
En klar majoritet av respondenterna från enkäten svarade ”Ja” och upplever att dem
utför dubbelarbete.
4.4.5

Intervjufråga om kvalitet

TROR DU ATT DIGITALA VERKTYG KAN HJÄLPA ER
HÖJA KVALITETEN PÅ DET NI GÖR?
Nej, 1st

Kanske, 1st

Ja, 17st

Figur 11. Intervjufråga om kvalitet. 19 personer svarade.
17 personer svarade ”Ja” på frågan och fick då följdfrågan ”På vilket sätt”. Svaren
redovisas i figur 22 nedan.
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PÅ VILKET SÄTT KAN DIGITALA VERKTYG HÖJA
KVALITETEN?
Indirekt genom
att spara tid, 1st

Saker blir gjorda direkt på
plats, 2st

Bättre
kvalitetsdokumentation,
2st

Uppdaterade ritningar och
annan information, 10st

Figur 12. Intervjufråga om kvalitet. 15 personer svarade.
Majoriteten av respondenterna anser att digitala verktyg kan underlätta produktionen
med att distribuera ut de senaste ritningarna och informationen till yrkesarbetare och
tjänstemän i produktionen. Med de senaste ritningarna och informationen kan
felbyggnation undvikas i större utsträckning, vilket leder till högre kvalitet. Två
respondenter menar att det underlättar att slutföra arbetsmoment direkt på plats utan att
behöva vänta på tillgång till en dator, då papper lätt försvinner eller faller i glömska.
Även de digitala utvecklarna tror att kvaliteten går att höja. Genom att använda digitala
verktyg kan missförstånd från dålig handstil eller blöta papper undvikas. En utvecklare
samt båda KMA menar också att det går att höja kvaliteten genom program som BIM
360 Field som används till kvalitetsdokumentation.
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4.4.6

Enkätfråga om kvalitet

TROR DU ATT DIGITALA OCH MOBILA ARBETSSÄTT
HJÄLPER ER ATT HÖJA KVALITETEN PÅ DET NI GÖR PÅ
DIN ARBETSPLATS?
Nej, 102st

Ja, 614st

Figur 13. Enkätfråga om kvalitet. 716 personer svarade.
4.4.7

Intervjufråga om belastning

NÄR ANSER DU ATT ETT DIGITALT VERKTYG BLIR EN
BELASTNING?
7
6
5
4
3
2
1
0

Figur 14. Intervjufråga om belastning. 19 personer svarade.
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Alla de 19 tillfrågade personerna anser att digitala verktyg kan bli en belastning i
arbetet. Sex personer svarade att det blir en belastning när mjukvaran inte fungerar. Fem
andra personer anser att digitala verktyg blir en belastning snarare än en tillgång när det
inte finns en stabil internetuppkoppling. De gör att flera verktyg inte kan användas eller
att verktygen blir begränsade. En av de digitala utvecklarna menar att det är viktigt att
verktygen fungerar på byggarbetsplatsen och att dem måste vara robusta och tåliga. Den
andra utvecklaren menar att det snarare måste skapa nytta som även flera andra
respondenter anser.
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4.5 Informationsdelning
Den femte och sista kategorin behandlar informationsdelning och innefattar en
intervjufråga, se nedan.
4.5.1

Intervjufråga om delning av projektinformation

UPPLEVER DU ATT DET FINNS PROBLEM MED
DELNING AV PROJEKTINFORMATION?
Ibland, 5st

Ja, 8st

Nej, 6st

Figur 15. Intervjufråga om projektinformation. 19 personer svarade.
Svaret på frågan var blandad. Många respondenter tycker att projektportaler är bra sätt
att dela information men att det finns brister i de system som finns. Olika projektportaler
används på olika projekt beroende vilket jobb som skall genomföras och vem som är
beställare. I vissa projekt används inte någon projektportal. Personer som svarade
”Ibland” menar att beroende på vilken portal som används upplever de olika problem.
De problem som upplevs är bland annat att det är svårt att hitta den informationen som
eftersöks då portalens uppbyggnad och struktur är bristande. Flera respondenter menar
också att det är svårt att veta om ny information har laddats upp på portalen och
efterfrågar notiser för att göra personer uppmärksammande på att ny information har
laddats upp. Det finns också respondenter som anser att det saknas verktyg för att kunna
dela information till yrkesarbetare.
Utav de två intervjuade digitala utvecklarna tycker båda att det finns problem med
delning av projektinformation. Den ena respondenten svarar att delning med hjälp av
företagets egna SharePointyta har gjort delningen bättre.
”Vi använder SharePoint för att dela information internt på Skanska och det är all typ
av dokumenthantering och informationsflöde som vi har mer eller mindre som ska delas
med fler ligger på någon form av SharePointlösning.”
(Digital Utvecklare)
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4.6 Sammanfattning av insamlad empiri
Majoriteten av respondenternas är positivt inställda till en digitaliserad byggarbetsplats,
om tekniken kan underlätta arbetet. Dagens applikationer varierar mycket i
användarbarhet och funktion. Stor majoritet tror att det går att spara tid och öka
kvaliteten om applikationerna utvecklas och förbättras. Det är ett fåtal applikationer
som respondenterna är överens om är användbara.
Ledarskap
 Majoriteten av respondenterna menar att deras ansvar är att prova nya verktyg
samt att uppmuntra till användning.
 Det finns ingen tydlig ledare.
 Oklar feedbackkontakt och få har reflekterat över det.
 Osäkerhet kring vem som skall kontaktas vid problem med en applikation eller
mobiltelefon.
Digitalisering
 Att uppleva nytta är viktigt för att användningen skall öka.
 Delad mening om hur utvecklingen är i branschen, lagom eller långsamt.
 Komplett mjukvara, mer lättförståeliga/lättanvända digitala verktyg samt mer
kunskap och utbildning krävs för att öka användningen.
Kunskap
 Det råder hög självrankning angående teknisk kompetens.
 Få har utfört utbildningen Digitalt Körkort.
 Kontinuerlig utbildning tros öka användandet av digitala verktyg enligt
respondenterna.
Påverkan
 Dubbelarbete förekommer men tros minska i antal vid en mer digitaliserad
produktion.
 Tidssparande åtgärd så som digitala ritningar jämfört med pappersritningar.
 Majoriteten av respondenterna tror att kvaliteten kan höjas med hjälp av digitala
verktyg.
 Dålig internetuppkoppling och bristfällig mjukvara blir en belastning.
Informationsdelning
 Portaler är ett bra sätt att dela information.
 Brist i portalers uppbyggnad och struktur med stor potential att utvecklas.
 Många olika portaler används.
 Delning av information sker främst via dator men förekommer även på
surfplatta och mobiltelefon, men inte i samma utsträckning.
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Analys och resultat

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och det teoretiska ramverket.
Frågeställningarna besvaras och kapitlet avslutas med en återkoppling mot det uppsatta
målet.

5.1 Analys
Gill (2003) menar att en stark drivkraft till förändring är ledarskap som kan skapa
vision, strategi, motivation och inspiration. Vora (2013) visar på att det är viktigt att det
finns en tydlig ledare som uppmuntrar till förändring under implementeringsfasen,
vilket enligt studiens empiri inte finns. Det är endast en av de tillfrågade som anser sig
själv ansvara för att driva arbetet. Resterande respondenter menar att deras ansvar
sträcker sig till att prova nya verktyg och uppmuntra varandra snarare än att driva
arbetet framåt. Anmärkningsvärt är platschefernas splittrade åsikter om vem som har
ansvaret att öka användandet av digitala verktyg. Det är ett problem att höga ledare
inom produktionen inte är ense om vem som bär ansvaret och att de själva inte upplever
sig drivande i det arbetet. Detta tyder på att det inte finns någon klar bild bland
produktionspersonalen om vem som egentligen bär ansvaret. Om det inte finns någon
tydlig ledare är det svårt att förbättra motivation och inställning hos de som skall
genomgå förändringen.
Majoriteten av respondenterna vet inte vart de kan vända sig eller vem de skall kontakta
för att ge feedback. Flera av dem har aldrig reflekterat över möjligheten och få av dem
har gett feedback. Detta är starkt kopplat till inställningen av digitala verktyg. Det
faktum att få har reflekterat att det går att ge feedback är en fråga om intresse,
motivation och inspiration.
Få av respondenterna kunde med säkerhet svara på vem de skulle kontakta vid problem
med en applikation. Svaren var mer av ett antagande snarare än ett definitivt påstående.
Trots osäkerheten svarade majoriteten av respondenterna likadant. Vetskapen om att
hjälp finns att tillgå samt vem som kan kontaktas vid problem får användare att känna
en större benägenhet att våga använda dessa verktyg. Detta ligger i linje med teorin där
Gill (2003) menar att förändringsarbeten ofta saknar nödvändiga resurser så som
information, expertis och kunskap. Kunnig support leder ofta till ökat användande.
Davies och Harty (2013) och Azhar et al. (2015) samt en viss del av de intervjuade
menar att applikationer skall vara lätta att använda och förstå för att användningen skall
öka. En annan del av respondenterna menar att det är viktigare att applikationen upplevs
som användbar snarare än den upplevs som användarvänlig, vilket även stöds av teorin.
Merparten av respondenterna anser att det krävs en komplett och välfungerande
mjukvara för att öka användningen. Det är av stor vikt att verktygen skall ha en stabil
internetuppkoppling. Det faktum att ett arbetsmoment med digitala verktyg kan ta
längre tid än på traditionellt vis är en avgörande faktor för huruvida de är villiga att
anamma det nya arbetssättet.
Davies och Harty (2013) och Azhar et al. (2015) pekar på att implementering av digitala
verktyg ofta går långsamt vilket är ett resultat av det allmänna motståndet för införandet
av ny teknik i branschen. En stor grupp av respondenternas svar överensstämmer med
teorin. Enligt empirin råder det delad mening i hur utvecklingen är i branschen.
Majoriteten av dessa anser dock att utvecklingen går framåt och att
utvecklingshastigheten är lagom. Platschefer har en ledande position och möjlighet till
påverkan. Deras spridda svar blir därför intressant då de bör jobba mot samma mål för
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att utvecklingen inom företaget skall vara jämn. Det råder en allmän uppfattning om att
byggbranschen ligger efter andra branscher när det gäller digitalisering (Davies &
Harty, 2013; Azhar et al., 2015). De flesta av respondenterna är positiva till en
digitaliserad arbetsplats om det underlättar deras nuvarande arbetsuppgifter. Fokus bör
ligga på att skynda långsamt och att satsa på att utveckla mjukvara som är
välfungerande, kompletta och som efterfrågas av produktionspersonal. Det är därför
viktigt med en strategi för vilka verktyg företaget bör satsa på, vilket styrks av Gill
(2003) i det teoretiska ramverket.
Under intervjuer framkom att majoriteten av respondenterna rankar sin tekniska
kompetens som över medel. Kunskapsnivån inom företaget kan därför anses vara
relativt hög, vilket enligt Dave och Koskela (2009) är en av de viktigaste resurserna
inom ett företag. Majoriteten från empiriinsamlingen har inte genomfört eller blivit
erbjuden utbildningen Digitalt Körkort. Det finns en koppling mellan respondenternas
höga självrankning och dess brist på utbildning. Det finns för lite utbildning och
kunskap om de digitala verktygen för att inse att kunskapen kan vara bristande.
Företaget välkomnar medarbetares initiativ och dess vilja om att få tillgång till ett
digitalt verktyg. Utbildning ökar acceptansen och attityden som leder till ett mer
frekvent användande. De digitala utvecklarna uppmuntrar medarbetarna genom
tillställningar där frågan om digitalisering lyfts fram. Det faktum att utbildning på vissa
ställen saknas eller inte är helt utbrett resulterar i att verktygen inte används på ett
effektivt sätt eller i den utsträckning som avses. Detta styrks även av Azhar et al. (2015)
i det teoretiska ramverket.
Resultatet från empiriinsamlingen visar på att dubbelarbete förekommer i det
vardagliga arbetet. Dubbelarbete kan minskas med hjälp av digitala verktyg, dock krävs
bättre utvecklade applikationer som inte behöver en kompletterande åtgärd i en dator.
Färre dubbelarbeten leder till att tid sparas i produktionen som styrks av Bowden et al.
(2006).
Empirin visar på att respondenterna tror att tid kan sparas med hjälp av digitala verktyg.
Det är framför allt tillgång till digitala ritningar som kan spara tid. Det är
anmärkningsvärt att en stor del av respondenterna upplever att digitala verktyg kan
spara tid, men inte kan ge några konkreta exempel. Det tyder på att respondenterna inte
vet om de sparar tid eller inte. Digitala verktyg kan enligt Stattineni och Schmidt (2015)
ge entreprenörer fördelar gentemot sina konkurrenter.
Respondenterna svarar att kvaliteten kan höjas genom att hålla projektinformation och
ritningar uppdaterade och på så sätt minska felen. Detta kan påverka beställare och
entreprenörer på ett positivt sätt då tid och pengar kan sparas genom att felen blir färre.
Idag har inte all produktionspersonal tillgång till digitala ritningar vilket flera
respondenter efterfrågar.
Dave och Koskela (2009) visar att den senaste utvecklingen av IKT har bidragit till
plattformar som möjliggör informationsdelning. Många företag har intranät som gör
informationsdelning inom företaget enkelt. Empiriinsamlingen visar att det är bra med
projektportaler men att det finns stor potential att utveckla dessa plattformar då det finns
brister i systemen. Detta stöds även av teorin som menar att de tekniska plattformarna som
finns tillgängliga inte är tillräckligt bra och hindrar produktiviteten. Problemet är bland
annat portalernas uppbyggnad och bristande struktur. Delningen av information så som
dokument, ritningar och specifikationer sker via digitala plattformar via dator, dock inte i
samma utsträckning när det gäller surfplatta och mobiltelefon. Genom att använda digitala
verktyg går det att rationalisera hela processen. En bidragande orsak till att IT-
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implementering misslyckas kan vara alltför stor fokus på den teknik som skall användas i
kombination med att de människor som påverkas blir försummade. Resultaten från
intervjuerna är splittrade. Majoriteten påstår att det finns problem med delning av
projektinformation. Olika portaler används beroende på vem som är beställare, likaså kan
portalerna variera inom företaget. Användandet varierar mellan de olika portalerna och
projekten vilket gör det svårt för användaren att anamma.

5.2 Hur är inställningen till digitala verktyg i byggbranschen?
Nedan redovisas hur inställningen kring digitala verktyg är i byggbranschen:







Oklarheten kring en tydlig ledare inom digitala verktyg är ett faktum inom
företaget. Detta försämrar motivationen och inställningen bland de tilltänkta
användarna.
Få respondenter har gett feedback angående de digitala verktygen eller
reflekterat över den möjligheten. Detta är en fråga om intresse, motivation och
inspiration.
Dålig vetskap om vem som kan kontaktas vid problem med en applikation
resulterar i mindre benägenhet att våga prova och använda dessa.
Majoriteten av empirin pekar på att den digitala utvecklingen går i lagom tempo.
Enligt teorin är den allmänna uppfattningen att utvecklingen går långsam. Detta
tyder på låg motivation för att utvecklas.
Det finns för lite utbildning och kunskap om de digitala verktygen för att inse
att kunskapen kan vara bristande vilket tyder på brist på strategi och motivation.
Det faktum att utbildningen inte nått alla medarbetare resulterar i försämrad
acceptans och attityd hos de som inte deltagit i en utbildning.

5.3 Hur kan digitala verktyg påverka produktionen?
Nedan redovisas hur digitala verktyg kan påverka produktionen.










Färdigutvecklade applikationer resulterar i färre dubbelarbeten.
Produktiviteten går att höjas i och med att det går att spara tid och pengar genom
att använda digitala verktyg.
Digitala verktyg kan ge entreprenörer fördelar gentemot sina konkurrenter.
Genom fungerande plattformar är det möjligt att hålla projektinformation och
ritningar uppdaterade vilken minskar felen, ökar kvaliteten och höja
produktiviteten.
Med hjälp av digitala verktyg och plattformar kan ett projekts kommunikation
förbättras vilket påverkar hur arbetsrutiner utformas, planeras och genomförs.
Genom att visa en ökad produktivitet eller kvalitet på arbetet, först då syns
mobila plattformars riktiga potential.
Kostnad för utbildning, inköp av hård- och mjukvara och vid problem är
barriärer för att öka användningen. Onödig kostnad om de inte används.
Digitala verktyg möjliggör att produktionspersonal kan addera, ändra och få
tillgång till projektinformation oberoende plats.
Det faktum att utbildning inte nått alla medarbetare resulterar i att verktygen
inte används på ett effektivt sätt eller i den utsträckning som avses.
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5.4 Vilka hinder med informationsdelsdelning via digitala
verktyg finns i produktionen?
Nedan redovisas vilka hinder med informationsdelning via digitala verktyg som
finns i produktionen.





Vissa av dagens plattformar är inte anpassade till digitala verktyg så som
surfplatta och mobiltelefon.
Det finns brister i plattformars uppbyggnad och struktur.
En orsak till att implementering misslyckas kan vara att fokus är på tekniken och
inte på användaren.
Det är ett problem att användandet varierar mellan de olika portalerna och
projekten.

5.5 Koppling till målet
Rapportens mål är att bidra med kunskap om hur användningen av digitala verktyg kan
öka i byggproduktion. För att svara på målet ställdes tre frågeställningar.




Genom den första frågeställningen framkom att det krävs en tydlig ledare, en
tydlig kontakt vid problem och utbildning på olika nivå för att användningen
skall öka.
I den andra frågeställningen framkom det att det är viktigt att framhäva
fördelarna så som höjd produktivitet, minskat dubbelarbete, ökad kvalitet samt
konkurrensfördelar. Dessa fördelar borde motivera till en ökad användning.
I den sista frågeställningen framkom att de plattformar som används är dåligt
anpassade till digitala verktyg, har en bristande uppbyggnad och struktur samt
att fokus vid implementering är fel. För att öka användningen måste dessa
hinder överbyggas.

Intervjufrågan Vad anser du behövs för att öka användningen av digitala verktyg?
ställdes till respondenterna i produktion, se figur 12. Frågan är kopplad direkt till målet
då den inte besvarat någon av frågeställningarna. Många av respondenterna tyckte att
kunskap och utbildning är viktiga faktorer som bidrar till en ökad användning av
digitala verktyg. Det framkom även att digitala verktygen skall vara lättförståeliga och
lättanvända samt att det skall underlätta vardagen. Detta styrks av svaren från andra
intervjufrågor och bekräftar frågeställningarnas svar och koppling till målet.
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Nedan följer en diskussion om resultat och metod där rapportens trovärdighet
behandlas. Kapitlet tar även upp de begränsningar som finns samt rapportens slutsatser
och rekommendationer. Avslutningsvis redovisas förslag till vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Rapportens trovärdighet anses vara hög då resultatet från intervjuerna och
dokumentanalysen överensstämmer väl med teorin. Intervjuerna utfördes på ett
vetenskapligt sätt och dokumenterades med hjälp av ljudinspelning. För att öka
reliabiliteten kunde transkribering av intervjuerna skickas till respondenterna för att
säkerställa att inga missförstånd skett. Trovärdigheten hade kunnat öka ytterligare om
intervjuer med personer från ett större geografiskt område och från andra företag kunnat
genomföras. Även personer högre upp i företagets hierarki hade kunnat intervjuas för
att få en mer generell bild.
En litteraturstudie genomfördes för att få en bra grund med information och fakta om
digitala verktyg, inställning och informationsdelning. För att öka trovärdigheten hade
en mer djupgående undersökning kunnat genomföras. Majoriteten av intervjufrågorna
har grundats i det teoretiska ramverket. Kopplingen mellan teori och empiri har varit
stark. Vid insamling av empiri har respondenter med varierande befattning valts ut för
att därmed finna samband mellan befattningarna inom ramen för produktion.
Då insamlad data endast kommer från Skanska Sverige AB finns det risk att resultatet
inte är talande för alla företag i branschen. Dock är det troligt med liknande resultat där
digitala verktyg används då frågorna är generella för byggbranschen. Rapportens
resultat stärks av tidigare studie av Fridén och Åkerlund (2016).
Det har framgått att digitala verktyg inte använts i den utsträckningen som tidigare trots.
Digitalisering ute i produktion är varierande och majoriteten av projekten är
begränsande i användande. Därför anses rapportens relevans vara av hög grad då
digitaliseringen i byggbranschen kommer att fortskrida.

6.2 Metoddiskussion
En fallstudie valdes för att kunna besvara de frågeställningar som ställts upp med
Skanska Sverige AB som fall. En kvalitativ metod för insamling av empiri som har
bestått av intervjuer och dokumentanalys har varit lämplig under arbetet. En kvalitativ
studie med intervjuer som stärks av en kvantitativ dokumentanalys.
Intervjuer gjordes som primär metod för att samla in empiri till arbetet. Den
genomfördes enskilt med alla respondenter för att minimera påverkan av varandra.
Frågorna var av semistrukturerad karaktär för att kunna styra intervjun och ställa
följdfrågor. Ett antal frågor förbereddes innan intervjuerna, oplanerade följdfrågor och
förtydligande frågor ställdes. Vid de tillfällen då respondenten inte förstått följdfrågan
har förtydliganden och exempel från egen erfarenhet eller tidigare intervjuer angivits
vilket kan ha påverkat svaret. Intervjufrågorna skickades i god tid till respondenterna
för ett ge dem möjlighet att vara förberedda. Det har uppskattats av många.
Semistrukturerade intervjuer har varit ett bra sätt att samla in empiri till arbetet. Under
den tredje intervjun ställdes tre frågor som inte var förberedda. Två svar saknas därför
från det två första intervjuerna. Detta hade kunnat undvikas genom att göra
testintervjuer.
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6.3 Begränsningar
Rapporten följer till stor del de uppsatta avgränsningarna. Dock är två utav de
intervjuade personerna arbetar som digitala utvecklare och inte tillhör väg och
anläggning. Intervjuer med personer som arbetar med digital utveckling har utförts för
att se hur inställning och uppfattning av digitala verktyg skiljer sig mellan utvecklare
och användare. De insamlade enkäterna från dokumentanalysen representerar personal
inom produktion. Det är inte enbart personal från väg och anläggning och det följer inte
de tidigare satta geografiska avgränsningarna. Detta är ett avsteg från avgränsningarna
men gör att resultatet går att generalisera över verksamhetsgrenar. Detta styrker även
svaren från intervjuerna.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
I problembeskrivningen framgår det att digitala verktyg inte är frekvent förekommande.
Branschen ligger efter i den digitala utvecklingen men det finns en framtidsvision om
ökad användning. Rapporten belyser de fördelar som finns med verktygen samt de
problem som måste överbryggas för att öka användningen. Nedan redovisas rapportens
slutsatser:






Det är viktigt med en tydlig ledare och att företaget kommunicerar ut avsikten
med en digitaliserad produktion.
Alla i produktionen måste inkluderas då exkludering resulterar i minskad
motivation. Det är svårt att driva en förändring på egen hand.
Utbildning inom digitala verktyg är viktigt för att användandet skall öka och att
de som redan anammat verktygen vidhåller intresset.
Det är viktigt att se nyttan av förändringen för att fortsätta vilja utvecklas.
Det är viktigt att utveckla applikationer som kan användas på mindre projekt för
att användandet skall öka på en bred front.

Nedan redovisas rapportens rekommendationer:






En digital coach bör finnas tillgänglig inom varje distrikt för att möjliggöra
handledning.
Bättre informationsspridning om digitala verktyg och tillhörande utbildning.
Utbildning bör finnas i olika former så som E-learning, föreläsningar, praktisk
träning och coachning.
Tydligt direktiv som visar vem användaren skall vända sig till vid problem med
digitala verktyg.
Att i branschen enas om en portaltyp som kan användas för alla inblandade
parter.

6.5 Förslag till vidare forskning




En studie som jämför digitala verktyg som används vid husproduktion och
digitala verktyg som används i väg och anläggningsprojekt.
En studie som belyser kommunikationen mellan utvecklarna och användarna.
En studie som kan bekräfta eller dementera om det är ekonomiskt lönsamt att
investera i digitala verktyg.
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Bilaga 1
Intervjufrågor till produktionspersonal
Inför intervju
Alla intervjuade kommer att vara anonyma, dock kommer personens befattning att redovisas
för att kunna dra slutsatser mellan olika befattningar. Intervjun kommer att spelas in och det
enbart för att kunna analysera materialet efter intervjun. Materialet kommer bara att tillgås av
Rebecca Hansson och Viktor Eriksson. Inspelningarna kommer efter examensarbetet att raderas
och era namn kommer inte att nämnas i rapporten eller annan dokumentation.
Förtydligande
Applikation (app) syftar till de program som kan köras på en mobiltelefon eller surfplatta.
Digitala verktyg i denna rapport syftar till applikationer i mobiltelefoner eller surfplatta.
Digitalisering i denna rapport syftar till digital utveckling.
Frågor
1. Vilken befattning har du?
2. Hur länge har du arbetat i din nuvarande befattning?
3. Har du tidigare erfarenhet från en annan befattning inom byggbranschen?
Vilken/Vilka? Hur länge arbetade du inom den befattningen?
4. Upplever du att det finns problem med delning av projektinformation?
Ge exempel:
5. Anser du att det finns bättre sätt att dela information inom ett projekt?
Ge exempel:
6. Hur skulle du ranka din tekniska kompetens (dator, mobil, surfplatta) mellan 1 till 5? 1 är låg
kompetens och 5 är mycket hög kompetens.
7. Har du blivit erbjuden utbildningen Digitalt körkort?
Om ja: Har du genomfört utbildningen?
Om nej: Har du hört talas om utbildningen? Vill du genomföra utbildningen Digitalt körkort?
8. Tror du att kontinuerlig utbildning inom digitala verktyg skulle öka ditt användande?
9. Har du använt en applikation på en mobiltelefon eller surfplatta under ditt arbete?
Om ja: Hur upplevde du applikationen?
Om nej: När skulle du vilja använda dem i ditt arbete?
10. Upplever du att ett digitalt verktyg kan spara dig tid i ditt vardagliga arbete? Ge exempel.
11. Tror du att digitala verktyg kan hjälpa er höja kvalitén på det ni gör?
Ge exempel.
12. Vad kan underlättas på byggarbetsplatsen genom att använda mobila verktyg som inte
används idag?
13. Vad anser du behövs för att öka användningen av digitala verktyg?
14. Har du upplevt någon uppmuntran från högre befattning att använda digitala verktyg?
15. Ge exempel på dubbelarbete som förekommer i ditt vardagliga arbete?
Tror du att detta kan undvikas med hjälp av ett digitalt verktyg?
1
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16. När anser du att ett digitalt verktyg blir en belastning?
17. Hur upplever du delning av information inom ert intranät?
18. Vad tycker du om den digitala utvecklingen i byggbranschen?
19. Känner du någon stress eller har du känt någon stress över den digitala utvecklingen?
20. Vem tycker du har ansvaret för att driva arbetet med att öka användandet av digitala
verktyg?
21. Hur ser du din egen roll i att utveckla användandet av digitala verktyg?
22. Anser du att Skanska är drivna i arbetet att digitalisera branschen?
Om ja: På vilket sätt?
Om nej: Varför tycker du det?
23. Kan ni välja att inte använda applikationer?
24. Om du skulle få problem med en applikation, vet du vem du ska vända dig till?
25. Om du skulle vilja lämna feedback på en applikation, vet du då hur du skall göra?
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Bilaga 2
Intervjufrågor till de digitala utvecklarna
Inför intervju
Alla intervjuade kommer att vara anonyma, dock kommer personens befattning att redovisas
för att kunna dra slutsatser mellan olika befattningar. Intervjun kommer att spelas in och det
enbart för att kunna analysera materialet efter intervjun. Materialet kommer bara att tillgås av
Rebecca Hansson och Viktor Eriksson. Inspelningarna kommer efter examensarbetet att raderas
och era namn kommer inte att nämnas i rapporten eller annan dokumentation.
Förtydligande
Applikation (app) syftar till de program som kan köras på en mobiltelefon eller surfplatta.
Digitala verktyg i denna rapport syftar till applikationer i mobiltelefoner eller surfplatta.
Digitalisering i denna rapport syftar till digital utveckling.
Frågor
1. Vilken befattning har du?
2. Hur länge har du haft din nuvarande befattning?
3. Har du tidigare erfarenhet från byggbranschen?
4. Upplever du att det finns problem med delning av projektinformation idag?
Ge exempel:
5. Anser du att det finns bättre sätt att dela information inom ett projekt?
Ge exempel:
6. Hur skulle du ranka din tekniska kompetens (dator, mobil, surfplatta) mellan 1 till 5? 1 är
låg kompetens och 5 är mycket hög kompetens.
7. Uppmuntrar ni Skanskamedarbetare att gå kursen "Digitalt körkort"?
Om ja: På vilket sätt?
Om nej: Varför?
8. Uppmuntrar ni Skanskamedarbetare att använda digitala verktyg?
Om ja: På vilket sätt?
Om ja: Varför är det viktigt?
Om nej: Anser ni att det borde göras?
9. Tror du att kontinuerlig utbildning inom digitala verktyg skulle öka användande bland
Skanskamedarbetare?
10. Vad kan underlättas på en byggarbetsplats genom att använda digitala verktyg?
11. Hur tror du att ett digitalt verktyg kan spara tid i produktionen? Ge exempel.
12. Hur tror du att digitala verktyg kan höja kvalitén i produktionen?
Ge exempel.
13. Vad anser du behövs för att öka användningen av digitala verktyg?
14. När anser du att ett digitalt verktyg blir en belastning?
15. Hur upplever du delning av information inom ert intranät?
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16. Vad tycker du om den digitala utvecklingen i byggbranschen?
17. Känner du någon stress eller har du känt någon stress över den digitala utvecklingen?
18. Vem tycker du har ansvaret för att driva arbetet med att öka användandet av digitala
verktyg?
19. Hur ser du din egen roll i att utveckla användandet av digitala verktyg?
20. Anser du att Skanska är drivna i arbetet att digitalisera branschen?
Om ja: På vilket sätt?
Om nej: Varför tycker du det?
21. Får ni någon feedback på applikationer från användarna?
Om ja: På vilket sätt kan användarna ge er feedback?
Om nej: Anser ni att de behövs?
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Bilaga 3
Intervju 1, respondent 1
1. Yrkesarbete (Skyddsombud)
2. Yrkesarbetare sedan 1993, skyddsombud i 10 år
3. Nej
4. Ibland, det blir bättre och bättre om man jämför med min tid jag har varit här. Man blir mer
och mer delaktig.
Kan du ge exempel?
Ääh, men just det att man blir mer och mer delaktig och det var det inte i början. Man är liksom
mer delaktig i informationen och vad som är på gång och hur det går och uppföljningar. Det är
väl det i så fall som jag kan tänka mig som exempel här. Uppföljningar, vet hur det går.
5. Nej, det är svårt att komma på något revolutionerande där.
Så då upplever jag att du är ganska nöjd med så det ser ut idag?
Mmm.
6. Ja, mellan 1:a och 2:a. Aah jag är jättedålig på det. Kanske 2:a i år, hade det varit förra året
hade det varit 1:a. En 2:a vill jag nog sträcka mig till.
7. Nej. Jag har nog hört talas om det, men jag kan nog inte precisera det så exakt vad det
innefattar och så men jag har hört talas om det.
Om du skulle bli tillfrågad, tror du att du skulle vilja gå en sådan kurs då?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag skulle nog nästan vara tvungen till det för jag är så dålig på det.
Vad är det då som gör att du vill gå en?
Äääh, men man känner ju att man ligger efter, med all denna information och flöde som man
kan ta del av och nytta det här. Jag har varit så ointresserad av det här sen innan så jag har inte
riktigt tagit tag i den biten så jag skulle nog behöva göra den. För att komma ikapp alla andra.
8. Ja man är nog så illa tvungen, det är man nog. Det blir ju mer och mer det här så det hade jag
nog gjort, det tror jag det.
9. Mmm
Vilken applikation?
Vi har en app vid skyddsombud som vi ska rapportera in när det är olika tillbud och olycksfall
och det där. Så den har jag använt några gånger, den appen. Skyddsombud och arbetsledare har
den appen i telefonen
Hur upplevde du applkationen?
Nä, jag tycker den är smidig. Funkar bra.
Skulle du säga att det är bättre att använda den än hur ni gjorde innan applikationerna
användes? Är det smidigare idag?
Ahh, det är smidigare idag det är det. Det är ett bra verktyg. För innan skulle man alltid bara
skriva på ett formulär nu kan man även ta kort och fota och man får en annan uppfattning om
man ser en bild och inte bara massa meningar på ett papper. Så det är ett bra hjälpmedel det.
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10. Ja, kanske lite. Det är inte så jättemycket jag håller på med det här men ja kanske till något.
Finns det något digitalt verktyg som inte används idag, men som du skulle vilja använda för
att spara tid?
Nej inte särskilt. Nä jag har nog inget bra exempel där, vad som skulle spara tid.
11. Nej det vet jag inte om det höjer kvalitén. Däremot att det kanske går snabbare att få
informationen snabbare men höjer kvaliteten det är jag tveksam till.
12. Ja, det är väl att man kan få fram ritningar snabbare helt enkelt. Att man kan sprida
informationen snabbare till omgivningen.
Skulle du vilja se att ni får en Ipad t. ex istället för vanliga pappersritningar?
Den är svår. Det är svårt med vårat. I många avseenden är det svårt ute. Det är regn det är kallt
det är kyla. Det är inte så bra att ha en Ipad ute i en rörgrav eller liksom i ett dike. Sedan kan
det vara bra i vissa lägen med men jag tror det kommer vara svårt att få ut det med ritningar i
våran miljö som vi har.
Men ni har inplastade ritningar nu?
Ja, alternativt. Sedan finns det ju ritningar som inte är inplastade men som tål väta så det är
också en lite modernare modell med det. Men jag tror det kan vara svårt att klara sig utan dem.
Det tror jag.
Uppdateras ritningarna ofta, så det kan hända att man står där med fel ritning?
Det händer att de uppdateras visst gör de det. Men det är samtidigt våran arbetsledares uppgift
att lösa det, om det blir några ändringar. Men visst händer det att det ändras under resans gång.
Tror du då att felen kan bli färre om ni använder en Ipad t. ex?
Ja det skulle nog kunna gå snabbare och få ut den här nya ritningen i så fall. Det skulle det
kanske göra. Att man sparar tid på det viset. Men det kanske finns inplastade och vättåliga Ipads
med.
13. Ja, nej de försöker ju här nu Skanska. Vi ska ju skriva våra löner här nu nästa år på våra
telefoner eller Ipads. Komma ifrån den här pappersbiten där. Det är ju en bit där som blir mer.
Men ökar ännu mer. Vi får ju mer och mer information på våra telefoner med
distriktmedelanden och säkerhetsmeddelanden. Men något ytterligare där, det vet jag faktiskt
inte.
När vi ofta får utbildningen så är det genom att man träffar leverantörer som visar sina produkter
så det är rätt svårt om det blir mer. Vet inte om det digitala verktyget hjälper så mycket då. Och
ibland har vi kurser och då sitter man i grupper och tar in information så det vet jag inte heller.
Inte som yrkesarbetare tror jag inte att det blir så mycket mer där faktiskt.
14. Ja, uppmuntran. Det är genom den skyddombudsappen som vi har. Den vill de ju att man
ska använda mycket. Det trycker de nog på. Men någon uppmuntran det vet jag inte. Men att
man ska använda den om inte annat. De vill få in all information Vad som händer, om det är
tillbud. Ja, för att förebygga olyckor. Och det är ju precis vad som helst, om man ser småsaker
med. De vill ha in allting. Så det trycker de mycket på att man ska ta sig tiden och delge sådan
information. Innan gjordes bara pappersarbete. Skrevs i ett häfte. Ett blädderblock, med
observationsrapporter. Det gavs till arbetsgivaren sedan. Det var den som satte in det på datorn
sedan då. Det gick nog via datorvägen. De måste ändå göra något till i datorn. Den är inte helt
fri från dem med. De måste göra någon typ av godkännande där med. Det är så mycket enklare
nu när man kan ta ett kort då det kan vara svårt att skriva och förklara. Lättare att få en
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helhetsbild. De måste komplettera. För att det ska gå vidare hela vägen där. De slipper vara på
plats. De kan vara på en helt annan ände av stan och se det ändå.
På vilket sätt trycker de på att ni ska använda appar?
Nä, asså. Det är ledningen. Det går ofta i fallande led ner. Det är ofta ett led. Uppifrån och ner.
Just det här med säkerhet är ju en stor del som Skanska har drivit hårt under många år. Har stort
fokus på det.
15. Nää, det har jag faktiskt inte precis. Nej, jag har inget bra exempel.
16. Belastning blir det ju när man inte kan utföra de arbetsuppgifterna man behöver göra. Att
man måste stanna upp. Vi är ju ofta med grävmaskinist och det här då det är ju lite pengar som
rullar varje timme där. Då kan det bli en belastning där. Att allt måste stanna upp. Man har
kanske betongarbetare, snickare som väntar på att få komma fram efter oss och då kan det bli
en belastning. Det är inte ofta det händer.
17. Där får vi nog väldigt lite information. Eller det får vi rättare sagt. Det här är så nytt. Det är
första året som alla får en smartphone. Det är så nytt. Det är precis i startgropen. Vi
skyddsombud har haft det nått år tidigare. Då har vi ett litet försprång där. Mycket på gång.
Jag kan inte gå in på intranätet med min smartphone. Jag har frågat varför men inte fått svar.
Skulle du vilja ha åtgång?
Ja, för dem hänvisar mer och mer om man ska sjukskriva sig. Så ska man gå in på OneSkanska.
Man får ringa då. En bit man kan få ta del av sin lönespec., det kallas EntreSkanska. Kommer
ut olika erbjudande.
18. Jo det är bra. Det är mycket som är på gång. Vi får mer och mer hjälpmedel till våra
grävmaskinister och vi får mer och mer data till sina maskiner. Istället för att en utsättare ska
komma så kan grävmaskinisten göra det. Underlätta där. Slipper ringa till någon utsättare.
Information till grävmaskinisten som kan dela ut information på plats där.
Vad tycker du om utvecklingstakten?
Den stiger lite hela tiden där tycker jag. Mer och mer på gång.
Om du jämför med resten av samhället?
Ah, då kanske det inte hänger med lika fort som. Nä det vet jag inte faktiskt. Men visst det
händer mer och mer. Det stiger. Absolut.
19. Ahh, för jag är så dålig på det. Kan man känna att man har ett litet handikapp att man inte
har varit med från början så. Så det kan jag nog känna.
20. Ja, det är väl i så fall någon projektchef eller någonting som då kan trycka på arbetsledarna
ut där.
21. Det jag får till mig försöker jag använda. Försöka att inte vara för motsträvig, så man hänger
med på tåget där.
Ser du att du kan göra något för att andra ska använda mer?
Nej, det är jag för dålig för. Alla andra är för bra. Alla kan redan det som jag kan så det är inte
mycket jag kan påverka det tror jag inte.
22. De är nog rätt så långt fram. Sedan är det ju svårt att jämföra med andra företag när man
inte har en inblick i andra, hur de. De är nog inte ledande men ändå med på banan. De är nog
rätt så duktiga.
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Intervju 2, respondent 8
1. Produktionschef
2. Lite drygt 5 år.
3. Började som utsättare/arbetsledare på Skanska första fem åren, 2 år lika mycket arbetsledning
som utsättare sen var det renare arbetsledare de senare åren.
Högskoleingenjör, byggteknik
4. Sällan problem med delning av projektinformation. Det funkar rätt så bra faktiskt. Vi har
kataloger som vi öppnar på datorn som fungerar rätt så bra. Med SharePoint kommer man åt
information från paddan om man vill det men det återspeglar inte riktigt datorn.
Är det en utomstående utvecklare till SharePoint?
Nej jag tror att Skanska har varit med och utveckla det. Jag vet inte om Skanska har hittat på
programmet men jag vet att dom har en egen avdelning som håller på med det i alla fall.
Är de GoMobile?
Nej det är något annat.
5. Det finns något som heter Byggnet, projektportalen, Pärmen men det är mer för beställaren
lägger upp för varje projekt. Här kan vi ladda upp saker som Skanska vill att beställaren ska ta
del av. Det är inte för Skanskas inträna dokumentation.
Är det något ni kan nå via en mobiltelefon eller ipad?
Ja det är ju webbaserat så de går ju att komma åt om man vill.
Är det något du har använt dig av?
Ja, lite. Om det är någon ritning eller något man behöver komma åt eller någon handling man
behöver läsa på så går det att nå från både mobiltelefon och ipad.
Hur upplever du det?
Det funkar bra, lättåtkomligt.
6. 3-4 någonstans allt är relativt. Jag klarar mig hjälpligt.
En siffra?
4 säger vi då.
7. Jag är lite tveksam. Tror vi fått erbjudande generellt, så ja. Men jag har inte gått utbildningen
för vi tyckte då att det var bättre att min arbetsledare gick den utbildningen Eftersom det var
närmare hans arbetsuppgifter.
Skulle du vilja genomföra utbildningen?
Ja, jag vågar faktiskt inte säga men jag tror att det är Skanskas appar så det vore ju inte fel.
8. Ja det tror jag, framförallt att man ser nyttan och blir lite mer van med dom.
Upplever du idag att det finns nytta med dom?
Jo men en del fungerar bra men en del är sämre. Den kan vara för att man inte har satt in sig
tillräckligt.
Hur många appar skulle du uppskatta att du använder under ditt vardagliga arbete?
3-4 stycken, regelbundet.
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9. Ja, BIA (Tillbud och olyckor) som jag har använt, som jag tycker inte är fullständig för man
måste gå in i datorn för att fylla i det sista och tappar där smidigheten. Sen har vi skyddsronder
har jag gått en del. Närvaroregistrering är smidig när man är på olika arbetsplatser så slipper
man springa fram och tillbaka och som är lättillgängligt. Det är dom som jag har använt mest
frekvent.
Hur upplever du dom om man generallistera?
Jag tycker dom funkar rätt bra men att dom kanske inte är riktigt klara när vi får dom?
Kan ni ge feedback på apparna?
Ja, men vi är nog rätt dåliga på de också, kanske är det där en del av felet ligger.
Vart kan man ge feedback?
Jag vågar inte svara på det, jag har inte kontaktat dom.
10. Ja, det tycker jag. Framförallt det är med dagboken, jag har inte gjort det ännu. Där ser jag
att jag kan spara tid. Sen funderar jag på det här med egenkontroll, det finns inte vad jag vet
men det skulle kunna spara tid och kvalité säkrat om jag kan fylla i det i fält istället för att sitta
med det någon dag efter och det är risk att det blir fel.
Hur fungerar det i dagsläget?
Idag är det papper och sedan in i pärm och dator. Det finns i vår G-disk men det är inte smidigast
att gå in där och signera så det hade varit smidigt att kunna lägga in dom och elektronisk
signering.
Hur upplever du BIA-appen?
Den är inte färdig eftersom man måste komplettera och det blir nästan alltid att jag skriver den
i datorn istället.
Hur upplever du Info Bric?
Den tycker jag funkar bra, inga synpunkter på.
11. Jo men det tror jag, det blir gjort i tid, man får med sig det man behöver istället för att ha
saker på 5-6 olika papper och man ska sedan sätta sig och sammanställa. Det blir gjort i tid.
12. Jag har inte tänkt på det. Inte får papper på hög.
Tanken har inte slagit dig att detta kan underlättas?
Det som jag nämnde med egenkontrollerna med dom papperna där., där är man nog ganska
gammaldags i tänkte. Signaturen och kontrollpunkter som kan bockas av tidigare.
13. Att se att man sparar tid, appen får inte ta längre tid än det man gör traditionellt sett. Det är
viktig att kunna visa på tidsvinst och att saker blir gjort.
Vad är det som måste fungera bra för att man ska spara tid?
Del ska appen vara lättförståelig och lätt att använda. Det är viktigt att den är färdigutvecklad
och klar innan man släpper den för brett.
Tycker man att det är dumt att den inte är färdigutvecklad?
Ja man tappar lite suget att använda den om man märker ett det är för mycket fel.
14. Jo men det tycker jag till viss del, inget konkret.
Har du upplevt det nu under din nuvarande befattning?
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Ja i min nuvarande, det har inte vart så mycket med digitala verktyg tidigare.
15. Inte vad jag kommer på sådär. Sen gör man säker saker på ett onödigt komplicerat sätt.
16. När det tar längre tid en på traditionellt vis. När det blir ett merarbete. Har du något exempel.
Vissa appar lirar inte med det gamla systemet som vi har, t.ex har vi G-disken så har du en app
så måste du ändå gå in och kanske plocka in dom grejerna på rätt ställer. Det har nog mycket
med Skanskas säkerhet att göra, många säkerhetsspärrar och då är det svårt att de man gör på
en vanlig telefon sparas direkt, så det känns som ett litet hinder att det inte får vara öppet.
Skulle du vilja se att de skulle vara mer öppet?
Ja, det hade varit bra men samtidigt måste man vara försiktig med att släppa allt, om man får
låta lite gammaldags. Rätt var det är vet man inte var man har informationen då ka det vara
borta. Det är nog bra att skynda långsamt.
17. Är det OneSkanska ni tänker på då? Ja. De funkar bra. Något specifikt som funkar bra? Nej,
det uppdateras med jämna mellanrum och det är relevant information.
Är det något ni kan ta del av i surfplattan och mobilen?
Ja man måste nog vara uppkopplad på Skanskas nätverk jag har inte provat men jag tror att det
går. Men man måste logga in för att komma åt den.
18. Över lag är jag nog positiv.
Om du jämför hastigheten mot övriga samhället av utvecklingen av teknik?
Jag tror att byggbranschen ligger lite efter men det börjar att hända mer och mer nu känns det
som. Rent generellt är det mesta inom byggbranschen rätt så traditionellt. Så jag tror att andra
branscher är längre fram i digitaliseringen.
Skulle du önska att de gick lite snabbare?
Jag tycker tempot är lagom.
19. Nej det är rätt så sällan, det är någon gång när det havererar och man inte vet varför då kan
man bli lite frustrerad. De är rätt så sällan.
Känner du att du hänger med i utvecklingsfarten?
Ja det tycker jag över lag. Sen är man ju inte på alla bollar. Dom man ser nyttan med försöker
man lära sig.
20. De är nog ett delat ansvar. Både företagsledningen eller Skanska i stort, sen vill det nog till
att dom som ska använda det anammar det och ser nyttan med det. De är nog inte en persons
sak. Det är som alla förändring att folk måste ta till sig det på ett vettigt sätt.
21. Det är på samma sätt att man måste lära sig själv och se nyttan och på så sätt kommer
efterfrågan att öka med.
22. Ja, Skanska i stort tycker jag det om man läser lite om 3D-projektering och BIM och alla
dom tekniska lösningarna, 3D-glasögon som dom hade på något ställe. Jag tror Skanska ligger
ganska långt fram i just byggbranschen. Sen är det rätt långt kvart och stor skillnad mellan vad
dom gör på Karolinska i Stockholm och vad dom gör i Växjö eller Jönköping så är det ju. Men
Skanska i stort tror jag ligger ganska långt fram. Upplever du att de är olika mycket digitala
verktyg på olika projekt beroende på storlek? Jo men så tror jag att det är. Sen har ju vi mest
små projekt här. I vardagen i våra små projekt så finns det inte resurser att använda digitala
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verktyg. Det är dom stora projekten som får dra de lasset till att börja med sen blir det smidigare
och smidigare lösningar vart efter.
Om du jämför hus mot väg-sidan ser du någon skillnad i hur långt man har kommit?
Nej inte sådär som jag kan säga rakt av, vissa bitar känns som att väg är längre fram. Inte appar
med maskinstyrning och GPS, där tror jag att vi är längre fram. Sen tror jag att byggsidan är
längre fram i projekteringen. De är sällan vi är längre fram på marksidan. Vi är olika långt fram
på olika saker.
23. Man måste nog använda appar till slut annars klarar man inte av det. Att du ska redovisa på
ett visst sätt med tiden tror jag alla tvingas in i det.
24. –
25. –
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Intervju 3, respondent 9
1. Produktionschef
2. 8 år
3. Nej. Jag började direkt på Skanska efter min utbildning. Jag läste byggingenjör så jag började
2004 på Skanska som mättekniker och sedan arbetsledare och produktionschef nu då.
3 årig högskoleingenjör.
4. Ja, det finns det alltid lite. 80 % av alla projekt med lite storlek körs på Ibinder och Byggnet,
på sådana portaler. Särskilt de där totalentreprenaderna där projektering samtidigt där alla
ritningar och handlingar läggs upp och granskas så flyttas de då från granskningshandling till
bygghandling och förfrågningsunderlag ligger under en flik och protokoll och det här delarna.
Det är ju en del. Tanken är ju väldigt god. Funkar det så funkar det bra då har man det. För det
är ett bekymmer. Vi bygger efter en ritning här på plats och sedan finns det en ritning här uppe
som en sitter och ritar på. Sedan finns det revideringar som inte kommer ut. Så man bygger
efter någon skiss. Teorin är bra men sedan gäller det att det skall ner liksom. Svar på frågan
delning av projektinformation, ja, men det är det ju. Att bygga efter rätt ritningar, bygga efter
senaste ritningarna är ju alltid ett bekymmer.
Det ska gå snabbt att byggas innan det är färdigprojekterat. Man får göra om jobb hela tiden då,
för att man bygger efter fel ritningar. Eller att det sker ändringar då. Det är det som är mest
bekymmersamt i min vardag. Osäkerheten att det inte är spikat. Att det är detta vi utgår ifrån
utan att det cirkulerar olika handlingar.
Den delningen är oerhört viktig där. Att delningen verkligen kommer ut då. Det är ju trots allt
människor som sitter där och ritar och samtidigt är det någon som sitter där och ritar och det
måste ut. Få alla att arbeta efter de här grejerna som ligger gemensamt är viktigt.
5. Nej, jag tror inte det. Sitter alla i samma portal och lägger in det där så är det nog melodin på
något sätt. I och för sig, med surfplattor och få ut ritningarna då. Där är ju ett steg då. Jag sitter
ju där vid datorn och får mail om det men sedan ska jag trots allt få ut det till maskinister och
gubbar. Om de hade haft det digitalt ute på plats också så hade det varit ett steg som hade
förenklat. Fått felmarginalen mindre då.
Kan du få upp ritningar i paddan eller i telefonen idag?
Nej, det kan jag inte.
Skulle du vilja?
Ja, det hade jag helt klart. Det hade varit bra.
Hade du sett att yrkesarbetare också hade fått tillgång till Ipad och information direkt i
telefonen?
Ja. Papper är papper. Kommer det nytt så gäller det ju att hitta det gamla pappret och slänga det
och inte. Att kunna göra en check på det och att det kommer till dem med när det kommer något
nytt. Sedan är det ju ofta en handpåläggning. Nästan allting körs via GPS nu. In i maskinerna
och så gräver man efter det. Omvandlar de här ritningarna till modeller som används där då.
6. Ligger nog på en 3.
7. Nej.
Har du hört talas om den?
Nej.
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Skulle du vilja gå någon utbildning när det gäller digitala verktyg?
Jo, men kanske. Jaa.
8. Nej, asså. Rätt utbildning! Alla utbildningar. Jag tycker att det finns ett dilemma där att den
ofta blir så generell. Man smackar ihop det för alla på Skanska. Det finns två tusen medarbetare.
Stor skillnad i ens vardag. Jag använder de digitala verktygen helt annorlunda än en
anbudskalkylator som sitter inne på kontoret, mätteknikern använder det helt lika än jag gör.
Och ska vi gå samma utbildning så sitter man där och får 90 % information som man inte har
nytta av. Ska man ha den utbildningen kontinuerlig så bör den vara smal och inriktad väg och
anläggning. Nischa dem mer. Det blir så jäkla lätt att den blir så bred och då tappar man lite.
Då får man sitta och sålla. Då slänger man en dag på någonting som man hade kunnat lära sig
på en halvtimme. Sedan är kunskap alltid bra men det är farligt om det blir sån man lär sig som
man inte har nytta av. Den behöver nischas.
9. Jag satt och funderade på det men nej det har jag inte. Om man inte räkna som en mail. Mail
på telefon använder jag rätt så mycket. Det har förenklat på mina 10 år. Bra att ha det i telefonen
för då har man rätt mycket information även om det är väldigt litet att kunna plocka upp den
där pdf:en. Men man kan slänga in det på mail. Be någon maila ut det om man är riktigt krisigt
och sånt där. Så där kör jag ändå lite gran.
Inget mer byggrelaterat än mail då?
Nej.
Skulle du vilja använda applikationer i ditt arbete?
Ja, det är ju om de är bra. Jo, men absolut.
10. Nej. Jo, men det måste väl kunna förenkla någonting. Det tror jag nog. Sedan kan jag inte
säga att det är där och där jag lägger mycket tid i onödan på papper men det finns säkert
någonstans så ja.
11. Jo, men det måste jag säga. Jo, det tycker jag. Egenkontroller är en sån grej, det hade faktiskt
gått att digitalisera rätt så bra. Om man kan få in det till projektet och lägga in bilder och
checklister och visa att det är gjort och det är gjort. Sedan tar det aldrig bort. Arbetet måste ändå
göras. Man måste kontrolleras att det skall göras. Kila upp någonstans som kontrollerar det här
med. Det är rätt professionellt och snyggt om man kan ta en bild och visa att man har gjort det
som krävs i arbetet. Jag är aldrig orolig över att vi inte gör det med kvalitet men det blir lätt en
efterhandskonstruktion. Egenkontrollerna görs lätt i efterhand. Det är professionellt om man
kan visa att det är en yrkesarbetare som har skött det här i sin telefon. Kan man påvisa det är
det absolut en höjning i både kvalitet (för han får ju ansvar för det) men mot kund och allting.
Kan man få in någonting där på egenkontrollerna så finns det nog lite att göra. Idag fungerar
det med penna och papper. Det hamnar i en pärm som lämnas över vid besiktning.
12. Egenkontrollerna. Det finns så mycket att jobba med. Jag har gått skyddsronder med, där
finns det lite. Skyddsronder med Ipad. Men det funkar inte. Nä men tillslut blev det så att vi
gick och tog kort med Ipaden och sedan körde man ändå vid sidan av. Det blev för segt. Han
klickade i fel och då hamnade han i helt fel ruta. Stod där med handskar och skit. Tanken är god
men sedan så är det ingen mer handpåläggning. Penna och papper är lite underskattat för det
går rätt kvickt och sedan får du ändå gå in framför datorn och justera det så är det.. går det 10
gånger så snabbt med papper liksom. Kan man lyckas få över information från yrkesarbetarna
till arbetsledning, det tror jag på.
Ser du inte det som dubbelarbete då?
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Jo, men det är det som de försökte få iväg genom att köra det på Ipaden men sedan funkade det
inte. Det går ändå 5 man där som kostar x-hundra i timmen. Ska han stå 10 minuter varje gång
det är en punkt och dra och det blir fel då är det bättre att skriva på ett papper och sedan sitta en
kvart själv och gör det rent och snyggt. För nu blev det ändå handpåläggning när han skulle få
till det där. För han fick aldrig till det på Ipaden. Det är snyggt att gå runt med en Ipad, men
spel för galleriet.
13. Stryktåliga grejer är ju viktigt. Bra och enkla. Både hårdvara och mjukvara skall fungera.
14. Jaa, det skulle jag nog säga. Där tror jag Skanska är bra. Eller det är bra. Det bromsas absolut
inte uppifrån. Snarare tvärt om.
Hur pushar de då?
Det är ju inte klockrent heller. Gör det digitalt det är ju fint att kunna säga. Det är finare än
stenåldern med penna och papper. Jag har inte märkt att det kommer någon klockren hjälp. Gör
såhär vi kommer med hjälp. Om jag vill köpa en Ipad för att digitalisera, om jag sedan gör det
då så finns det nog inget motstånd för det. Inga jättebra exempel, men känslan är att det inte
finns några direkta motstånd.
15. Äh, men då är det skyddsronderna där.
Skulle det kunna undvikas med digitala verktyg?
Ja, men det tar längre tid.
16. När det tar längre tid att göra det med digitalt verktyg än med penna och papper.
Upplever du det idag?
Jag använder ju inte det överdrivet mycket. Så nej, det gör jag ju inte.
17. Det blir bättre. Nästan allt ligger på G-disken. På G-disken jobbar vi mycket med vi som
sitter här på kontoret. Det har blivit bättre. Nu ligger nästan allting där. Finns alltid förbättringar.
Där börjar strukturen sitta rätt så väl. Där finns det mer. Jag är inte inne i de gemensamma.
Arbetsmiljö och personal. Där kan det nog bli lite bättre.
18. Den går väl framåt. Vi ligger långt bak mot andra branscher, är min känsla. Sedan är vi i
miljöer som inte främjar digitala verktyg. Framåt, men sakta.
Vad säger du om utvecklingstakten?
Det taktar nog den takten den bör ha.
19. Nej.
20. Det ligger på alla. Yrkesarbetare kan väl inte påverka sig själva så mycket men om man ser
till tjänstemän. Som tjänstemän har du ett eget ansvar, om viljan finns där så tror jag inte det
finns ett motstånd till det. Alla i branschen. Det sköter sig självt. Tjänar du pengar på att arbeta
digitalt så kommer det. Tjänar du inte pengar så går det inte snabbare. Blir det inte bättre då dör
det ut. Det gäller att hitta de bra grejerna.
21. Att inte stänga dörrarna, inte stirra sig blind. Vi ska inte använda det bara för att det ska
vara digitalt. Vara öppen för det och prova på det.
22. Jag vet inte. Det finns absolut inom Skanska att vi jobbar för det. Men sedan vet jag inte om
konkurrenter jobbar mer eller. Vi är ju störst, eller bland de största i alla fall och då måste vi ju
ligga i framkant annars blir man omsprungen. Det tror jag. Sedan vet jag inte på vilket sätt.
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23. Ja. T. ex skyddsronden. Det ser rätt snyggt ut om den är dataskriven. Egenkontroller gör
ingenting att den ser lite naggad ut för då ser man att den har varit ute. Nej, jag har ingen
jättepress och detta skall göras digitalt.
24. Det finns en support tror jag men jag har aldrig. Apparna är inte kompletta.
25. Vet inte vilka Go Mobile är. Har aldrig gett någon feedback.
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Intervju 4, respondent 4
1. Arbetsledare
2. 3 år
3. Praktik och sommarjobb
Ett 4:e påbyggnadsår inom bygg Skanskagymnasiet
4. Aah det finns det. Framför allt ritningar och protokoll. Vissa fungerar bra men det finns att
jobba med.
Vad är det som är problem?
Dels att komma åt det senaste av allt och ha allt samlat på ett ställe. Både interna och externa
grejer på ett ställe.
Upplever du att det blir fel eftersom informationen inte är samlad?
Det händer att det blir missförstånd och fel då och då.
Är det fel som skulle kunna undvikas om de var mer samlat?
Ja, absolut. Komma åt det aktuella och ha allt samlat på ett ställe.
5. Ja, eller dom verktygen som vi har är vettiga men det är bara de att alla ska använda dem på
rätt sätt. Ibinder och byggnet är rätt så bra men att alla ska lägga upp det dom har och i tid och
vara noga med det och ha struktur i det med mappar och så. Sen har vi G-disken internt på
Skanska, och det är samma där att de borde kunna funka rätt bra, och det funkar rätt bra. Ofta
är det vilka personer som är inblandade som avgör hur bra det funkar. Vissa är klockrena och
har struktur på det.
6. 4
7. Nej.
Har du hört talas om det?
Ja, jag har gått någon förberedande utbildning. Med GoMobile.
Vad tog den utbildningen upp?
Den tog upp den nya nätverksdisken som var en hemsida, som G-disken fast som en hemsida.
Används den idag?
Nej ska gå att använda på mobiltelefon och surfplatta och var under utveckling då. När var
utbildningen? 1-1,5 år sedan kanske. Mest information med lite utbildning.
Vill du genomföra digitalt körkort?
Ja, all utbildning är bra.
8. Ja, absolut. Kan man inte grejerna så använder man dom inte lika mycket. Lär man sig något
så kanske man inte börjar använda allt på en gång men man snappar alltid upp något och kan
börja använda.
9. Har du använt en app på en mobiltelefon eller surfplatta under ditt arbete?
Ja, arbetsmiljörapporteringen sen är den värdelös. Sen har jag använt app till ID06 för telefonen.
Har använt lite en gemensam projektportal på ett annat projekt som har en annan portal. Där
fungerade det bra och man kunde få ut ritningar och så.
Hur upplever du applikationerna? Vad gör arbetsmiljörapporteringen kass?
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Vi har ju den på datorn där man går och rapporterar in tillbud mm. Och sen ska man göra det i
appen på plats men man måste, och det är för att YA ska kunna göra de, alla har ju smartphones,
så då ska dom kunna rapportera själva. Men har man lagt in den i telefonen måste man ändå in
i datorn och komplettera och då faller hela grejen. Då kan jag lika gärna sätta mig vi datorn
direkt. Hade jag kunnat göra de helt i appen blir det jättebra eftersom man kan ta bilder mm,
men så fungerar det inte nu.
Så du använder inte appen nu?
Nej.
Hur upplever du ID06 (Info Bric)?
Den är bra, för min del fungerar den bra. Jag tror inte att den är sammankopplad med resten av
systemet eftersom man kan vara inloggad på flera olika ställen. Loggar jag in i appen så syns
det inte på PC dator. Om jag loggar in på mobilen så kan jag inte logga ut på dosan. Sen har vi
kommunen som är jättesvår, där man måste ha kod för att komma in för att få tillgång. Vi måste
bara skriva in information om ID06 och bara tuta och köra.
Är det någon annan tillverkare?
Ja, precis. Skanska har en, byggarna har en, sen har kommunen en och VeAB har en. En annan
reder ut det något men gubbarna har jätteproblem med det, att få det att funka.
Är det lika krångligt med ID06-kort?
Nej, Skanska kräver inte ens registrering men vissa andra kräver det.
Förstår jag dig rätt om det är appen som är krånglig inte själva personalliggaren?
Ja, precis det är appen.
10. Ja, absolut. Mycket eftersom att vi har olika arbetsplatser runt om i staden så glömmer man
att ta med någon ritning eller något så är det smidigt att kunna plocka upp den, även om man
inte ser jättemycket i en telefon så går det att kolla upp något. Även protokoll kan man titta på.
11. Ja, men det är nog inte där det stora ligger men det kan säkert vara lite till hjälp. Särskilt
med att man alltid ha det aktuella.
Var tror du den stora biten ligger om den inte ligger i kvalitén?
Snabb information och kunna dela den snabbt, det är nog det stora.
12. Skanska jobbar mycket med BIM och göra alla ritningar i 3D och koppla tidplaner och se
när det krockat. Det kan jag tänka mig att de kan underlätta en det. Vissa trycker jätte mycket
på att det är ett magiskt verktyg men de krävs mycket jobb bakom för att få det dit. Men det ska
nog inte användas överallt. Men på lite större arbetsplatser kan det säker vara till stor nytta.
Har du tänkt på något som skulle kunna vara till stor nytta?
Att skriva protokoll på skyddsronder och skriva mötesprotokoll och sådant. Slippa ha med sig
datorn och ta med surfplattan istället, de hade varit smidigt om det fungerar. Vi har ju allt i
datorn men den är rätt jobbig att ha med sig men en surfplatta hade fungerat bättre.
13. Att man går hela vägen när man tar fram dom och att det verkligen funkar och ersätter
datorn. Det är där det stora problemet ligger, det ersätter inte datorn fullt ut och då blir det
krångligt och tar mer tid istället för att spara tid. Då faller hela grejen.
14. Ja, lite men inte jätte hårt tryck.
Hur har den uppmuntran som du fått sätt ut?
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Det var rapporterings-appen som dom tryckte på när den kom men nu har nog alla fattat att det
krävs lite mer av den för att den ska funka. Inte mycket uppmuntran från dom högre chefer som
jag har kontakt med, att vi måste börja använda vissa grejer. Använd det som funkar och kör på
det.
Pushar dom på er hemsida för att ni ska börja använda appar?
Nej det skulle jag inte påstå.
15. Ja, att köra fram och tillbaka för att hämta ritningar och protokoll. Det hade varit smidigt
att ha allt med sig hela tiden.
Kan det undvikas med digitala verktyg?
Ja, absolut. En del.
16. När det inte ersätter datorn, det är där hela grejen ligger. Måste man ändå tillbaka och ändra
grejer. Gör man något i en surfplatta då ska det kunna göras färdigt där och så ska det bara
funka. Så fort man måste lägga tid för att det inte funkar så är det en belastning. Så enkelt som
möjligt och ska kunna få saker färdigt i surfplattan.
Varför tror du att dom har valt att man måste in i datorn igen efter man är klar i telefonen?
Jag tror att dom slussar ut det för fort, dom är inte riktigt färdiga. Men det kanske dom måste
för att se alla problem. Dom vill ha ut grejerna för fort men det kanske är bra för då kanske de
går fortare att utveckla. Det känns som det inte riktigt är färdigt när det kommer ut.
17. Där funkar det, det är nog det vettigaste. Där går det rätt smidigt och där har vi vårt sätt att
arbeta med portalen där alla blanketter och hur vi ska arbeta. Den är väldigt genomarbetad och
jättebra. G-disken är jättebra men alla ska bara sköta det snyggt så funkar det jättebra.
18. Den är oundviklig, den måste komma. Det finns mycket att göra så det är bara positivt. Sen
ska man ta det i rätt takt så att alla hänger med. Det går inte bara att trycke ut de och nu ska alla
jobba såhär utan låta det smälta in.
Tycker du att det är rätt takt nu?
Ja, det kommer att bli rätt takt eftersom vi som ska använda det inte tycker att det är bra så
kommer vi inte att använda det och bromsa in. Takten bestämmer vi (produktionen)känns det
som.
Om du ställer byggbranschen i relation med andra branscher och samhället i överigt, hur
tycker du då att den står sig?
Vi ligger efter, nu har vi ju IBX där vi beställer grejer so en webbshop men det märks att den
inte är utvecklad jämfört med dom man handlar av privat, men den fungerar jätte bra. Det har
inte kommit så långt. Dom har kommit långt under den tiden jag har jobbat. Det finns en hel
del att göra.
19. Nej, det skulle jag inte påstå.
20. Det var en svår fråga. Det är nog någon högt upp i leden, någon som har lite
verklighetskoppling och som har kontakt uppåt. Någon halv hög chef som har lite koll på hur
det funkar och vad som krävs, som kan hitta lite balans.
Så du tycker att det ska vara någon inom Skanska?
Ja, som ska styra vårt.
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21. Lite bromsande ibland och lite pådrivande i vissa fall där det går att göra saker lite
smidigare. Som t.ex. Vissa protokoll och grejer. Verktyg i Excel.
På ipad?
Nej bara på dator.
Uppmuntrar du dina yrkesarbetare att använda digitala verktyg?
Ja, det som är smidigt trycker jag på att dom ska använda. Dom har en liten, sliten smartphone
så det går inte att använda den till jättemycket men det är rätt smidigt att får dom att ta bilder
på de dom gör. Det är bra att ha bilder vid grävning. Det är rätt smidigt för dom att knäppa en
bild.
22. Ja, visst på Skanska total nivå så är dom nog rätt drivande och i det här med BIM och
tidplaner och inköp ihop, där är dom nog rätt drivna.
Har du någon uppfattning av era konkurrenter?
Nej, inget. Jag tror att dom stora ligger jämt. Inte några jättestora skillnader.
23. Nej, ibland uppmuntras det lite. Använd det som ni tycker är bra och funkar brukar det vara.
Man får välja lite själv.
Det är inte någon press?
Nej, det är om det är något man måste börja använda men det tror jag inte att vi har haft. Testa
och prova om det funkar och är smidigt. Funkar det inte så gör det som är smidigas. Inga krav
och tvingande upplever jag.
24. Vi har en IT-support på Skanska som man kan komma rätt så långt med i många verktyg.
Dom har koll på det mesta.
25. Ofta är det samma person som vi har som kontaktperson i andra frågor som i
arbetsmiljörapportering då har vi distrikts arbetsmiljö kontakt sen får han dra det upp i sina led.
Vi kunde ge lite feedback till GoMobile när jag gick utbildningen.

15

Bilagor
Intervju 5, respondent 5
1. Arbetsledare
2. Inne på 5 året.
3. Aah, jag har varit yrkesarbetare med i 8 år.
Direkt efter gymnasiet som jag började som yrkesarbetare. Idrottsprogrammet.
4. Vi har ju Byggnet och Ibinder och allt det där. Och där delas ju all information. Verktyget
finns där.
Hur fungerar det då tycker du?
Det är en process där i början innan allt är riktigt klart. Det är relativt bra tycker jag.
5. Nej, men. Jag tycker att det är en bra grej med pärmen som den kallas för (aah, Ibinder och
Byggnet) och allt det där. Men det finns ju ingen applikation än vad jag vet som det är lätt att
bara tryck i så.
Skulle du önska att det fanns det?
Jaa, appar brukar underlätta stegen att knappa in och aah det tror jag hade underlättat absolut.
Det här med att komma åt ritningar och sånt också genom en Ipad eller mobiltelefon?
Mobiltelefon blir för litet att jobba med men kommer man upp till en Ipad eller så vilket jag
inte har tillgång till men. Jag kan tycka att det hade varit smidigt för då har man det senaste.
Har en ritning på fältet. Blir det en revidering kan det bli problem om man tittar fel där. Det
hade nog varit bra, det tror jag.
6. Stark 4, när det gäller mobiltelefoner och sånt. Teknik, med bild, ljud och spel och sånt.
Teknik är något jag brinner för utanför jobbet.
7. Det ligger någonstans i bakhuvudet att jag blivit det med jag kommer faktiskt inte ihåg om
jag ska vara ärlig. Men jag känner igen det. Jag har hört talas om det.
Skulle du vilja genomför det?
Jaa, om utbudet är bra. Med applikationer och sånt. Jag vet inte hur långt vi har kommit där om
jag ska vara ärlig. Ja, absolut.
8. Ja, det tror jag absolut.
9. Ja det har jag. Det är ju en sån där Easy CheckIn när man loggar in på arbetsplats och så. Det
är ganska smidigt ju. Det har varit lite störningar faktiskt så det är ju det som är lite nackdelen
med det. Men det är det ju i all teknik. Ibland blir det störningar, men det funkar för det mesta.
Sedan är det ju mil då om man får kalla det för applikation.
Tillbud (om det händer något på arbetsplatsen). Du måste ändå in i datorn och skriva in där igen
och sedan skicka därifrån. Det var ett tag sedan jag gjorde det men. Så det är ju lite kaka på
kaka. Den är ju bra, men jag har för mig att man inte kan skicka den direkt till duken. Den måste
skickas till min dator, fyllas i och sedan skickas till duken via mail då. Måste fylla i inne på
datorn. Exempel på dubbelarbete. Men det är ändå ett steg i rätt riktning.
10. Nu håller jag inte på så mycket med det. Hade man fått en applikation på en Ipad med
ritningar. Du är ute på en arbetsplats, har slarvat bort ritningen eller vad som helst. Då har du
ju padda. Den är ju bara att trycka igång. Och det spar ju en halvtimme. Eller en timme, det
beror ju på hur långt du är ifrån jobbet till kontoret så tror jag det spar tid.
11. Får fortare information så det är ju att höja kvaliteten. Så ja det tycker jag.
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12. Inget som jag kommer på nu. Det finns säkert mycket men inte som jag kommer på nu.
Är ganska nöjd utan appar.
13. Nej, det är ju att det görs appar. Så man har möjlighet till att… jag vet inte. Jag är så dålig
på det. Det finns kanske hur mycket som helst men jag vet inte så mycket vad som finns.
Vad är det viktigaste för att du skulle använda en applikation?
Den ska vara lätt. Men det är appar oftast. Den ska vara smidig. Uppdaterande med den senaste
information.
14. Nej, inte av digitala verktyg. Det var ju snack att vi skulle använda det på skyddsrond. Det
är jättesmidigt, absolut. Då kan vi ju använda och hutta och lägga in direkt och sånt så då var
det ju lite så En gång har ju i alla fall.
Skulle du önska att det var mer uppmuntran från folk runt omkring?
Det är svårt. Finns det bara bra utbud på det så tycker jag att vi ska använda det. Men som sagt,
jag är dålig på hur bra utbud det finns. Men så fort det finns utbud på det så tror jag du sparar
tid på det. Är det bara bra utbud så tycker jag att vi ska köra på det.
15. Ja, en sån enkel grej som att slarva bort en inplastad ritning. Eller att den går sönder. Nä
men det tar ju en halvtimme att köra ut på arbetsplatsen eller att de ringer eller att jag är där och
de frågar någonting och jag inte kan svara på det på rak arm. Då hade jag kunnat kolla i paddan,
en bra applikation och sett ritningar så det hade underlättat absolut.
16. Om det strular med internet och så. Men annars kan jag väl inte se någon riktig belastning
i det.
17. Den är ganska bra, vad som händer inom Skanska, den ligger på hemsidan. Där tycker jag
vi är ganska bra.
Annan information som delas på ert intranät?
Ja, det är E-learning. Där tycker jag att vi är bra.
18. Maskinstyrning har det kommit jättemycket nu. Det är jättebra. Mätaren kan göra modeller.
De ska kontrolleras, men han behöver inte springa där var och varannan dag.
Det kommer nytt hela tiden. Det är bra tycker jag.
Om vi tittar på applikationer och mobiltelefoner och sånt?
Som sagt just applikationer har jag inte använt så mycket. Det är väl mil och checka in på
arbetsplatsen. Så jag vet inte hur utbrett det är än. Så antingen har jag missat det eller så behöver
det utvecklas.
Utvecklingshastighet inom branschen, hur ser du på den?
Det är jättemycket som görs digitalt nu. Maila istället för att ringa. Den är uppåtgående. Det
blir bara mer och mer.
19. Nej, kort och gott.
20. Den som har ansvaret är ju för det första Skanska Sverige. Det är ju min chef som har
ansvaret. Jag kan inte leta upp det själv. Jag måste ju få reda på om det finns några bra grejer
att använda. Distriktschefen skulle jag vilja säga.
21. Just nu är det inte mycket. Jag tror man skulle ha jättebra användning av det. Yrkesarbetarna
skall ha smartphones nu för att kunna skriva i tillbud.
Uppmuntrar du yrkesarbetarna att använda den appen?
17
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Ja, men det är ju mest till att ta bilder på jobbet om det är något mer komplicerat man har gjort
som är viktigt innan man öser igen hålet kan det vara bra att fota och ta bild. Så det använder
vi en del där. Digitalisering är ändå ett steg i rätt riktning.
22. Nja, med tanke på att vi har E-learning och sånt. Tror inte att det är många andra byggföretag
som har det, det vet jag inte men jag tror inte det. Så det tror jag att vi är.
23. Inga måsten. Det är som ett extra verktyg så det är ju smidigt att kunna använda t. ex Easy
CheckIn men det är inga måsten. Det går att köra med penna och papper. Det är inte så att de
tvingar en att köra på paddan ute i fältet.
24. Nej, det vet jag faktiskt inte. Då släpper man det. Det vet jag ingenting om.
25. Nä, det vet jag ingenting om.
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Intervju 6, respondent 15
1. Mätingenjör, utsättare.
2. 15 år.
3. Sommarjobbare medan han pluggade.
Mätning och yrkesarbetare och fysiska jobb
Byggnadsingenjör 3 år.
4. Ja, de gör det ju. Många besked och instruktioner är muntligt eller via mail. Det är lätt att
missa delning. Vissa får och vissa inte får och även att man inte dokumenterar vad man inte får.
Projektportaler har ofta luddig struktur, de är olika sajter för delning av information och
samverkan i projektet. Dom är mer eller mindre tydliga.
Vad är det som är luddigt i strukturen?
Det är inte solklart var informationen finns. Eller om man har information så är det inte tydligt
var den ska placeras. De blir spretigt och man får leta efter informationen. Det är mer eller
minder krångligt att hitta informationen. Ofta jobbar vi som underentreprenörer och blir styrda
av andras system och vd andra tycker. Ofta är det att vi jobbar åt byggare och då är det efter
deras system och så får vi anpassa oss till det. Det kan vara olika mellan olika företag och olika
projektportaler och olika personer. Det finns olika system beroende på vem som styr projektet.
Vi har problem med att filer som missas vid uppläggning av nya filer, de levereras inte komplett.
Det kommer massa nya grejer men det missas saker, det upplever jag som ett bekymmer. Detta
gäller då projektprotalen. Ofta läggs det upp PDF-ritningar men tillhörande CAD-fil som jag
behöver läggs inte upp. Lika när det mailas, så mailas det en CAD-ritning men inte den PDF
som hör till. Det är svårt att få allt samlat. Det förekommer bristande information om att ny
information finns. Det är ett bekymmer.
Hur skulle du vilja att de fungerade?
Även där finns projektportalen, där vissa är bra och man kan ställa in själv om man vill ha
information att det händer saker i vissa mappar eller den här informationen har kommit upp, då
vill jag ha ett mail. Eller så kan man få en dagssammanfattning. Jag kan ställa in en
veckosammanfattning. De funktionerna finns i vissa men inte i andra. Ibland får man själv tala
om vem som ska ha information om att jag har lagt upp nytt. Då får jag kryssa i vem som ska
ha och där kan det missas och del bara lägger upp utan att säga något. Då får man själv gå in
och leta om någon har lagt upp något och det är också svårt.
Kan man komma åt projektprotalen från en mobil eller surfplatta?
Det vet jag inte, men det borde man. Det finns nog inte någon app men däremot kan man surfa
in på den.
Är det något du har använt dig av?
Nej det är det inte.
5. Ja, projektportal med tydlig struktur och sedan att det finns ordentliga IT-handledningar. Att
nedskrivet vad som ska levereras och var det ska placeras och vilket namn det ska ha och hur
information om ny information ska spridas. Om det finns nedtecknat och följs så är det lätt att
göra rätt. IT-handledning finns ofta men det är då bristfällig. Just dom punkterna där vad, var,
vilket och hur hade hjälp mycket tror jag. Dom missas. Det är mycket tekniskt om vem som gör
vad och hur det ska ritas och hanteras och mängder med grejer men inte hur vi ska sprida
informationen som ofta saknas i dessa handlingar. Sen att man har en aktiv projektledare eller
projekteringsledare som bevakar att denna handledning följs.
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6. En 4, det beror på vem man jämför med. Här i huset är jag rätt högt men med IT-experter är
jag lågt.
7. Nej.
Känner du till utbildningen?
Ja. Skulle du vilja gå den? Nej jag tror inte det. Jag tror att jag har snappat upp det jag behöver.
Men det vet jag ju inte eftersom jag inte har gått den.
8. Ja, kanske. Får man bara information om vilka verktyg som finns och hur det är tänkt att
användas och sedan en kort lathund i hur dom funkar tror jag att man kommer långt med. Just
en utbildning i det kanske inte behövs. Det finns säkert jättemycket bra verktyg som vi inte har
en aning om. Man har kanske varit inne och kollat lite på något men inte fattat vad detta ska
vara bra för. Det kan vara någon som har tänkt ut något bra men inte kan förmedla det. Men
kan dom visa lite hur det ska användas så tror jag att de kanske kan börja användas mer.
Skulle du kunna tänka dig att lära dig mer genom E-learning?
Ja, men det får inte bli för mycket. Det finns mycket E-learning och mycket applikationer och
program. Något kort så man snabbt kan få ett grepp om vad det är så är E-learing jättebra.
9. Ja, Ease CheckIn som är en digital personalliggare. Den kör jag rätt så mycket.
Hur upplever du appen?
Den är väldigt bra och enkel och smidig, man sparar tid. Jag använder appen istället för att dra
kortet så slipper jag åka och registrera mig. Jag har provat Bluebeam för ritningshantering ute
i fält.
På en mobil eller en Ipad?
På en Ipad.
Hur upplever du appen?
Den har jag använt lite för lite för att kunna men däremot kan jag se potentialen i det och det
känns bra, den tror jag starkt på. Det jag är rädd för är att dom kommer att stoppa in för mycket
i den. Det måste vara vändigt enkelt där ute, det är en nyckel i min värld. Det ska vara solklart
hur det funkar och det ska inte finnas för mycket knappar och funktioner. Så länge dom håller
det simpelt så tror jag på det.
Hur är den idag?
De jag har sätt är att man tar ritningar och länkat till varandra, som är enkelt att göra och det
funkar klockrent. Sen kan man göra mängder men grejer, men så länge det finns ute i kanterna
så tror jag att det funkar. Men blir det massa steg för att göra saker så blir det inte smidigt ute.
Sen har jag provat NavisWorks för att behandla 3D-modeller på en Ipad. Det är ett komplicerat
program. Det jag har testat så kan man stå ute och vrida skärmen och kolla runt hör och se hur
det ska bli, det tror jag att de kan underlätta väldigt mycket. Det finns mer eller mindre
komplicerade grejer, och när det är komplicerat så är det svårt på en vanlig planritning, med
sektioner och grejer, få en klar bild av hur det ser ut. De kan hjälpa. Men det gäller att de är
simpelt.
När får man möjlighet att använda sådana verktyg?
Det beror på hur dom är projekterade och konstrueras och hur mycket vi har att säga till om.
Om allt 3D-projekteras så kan vi få modellen så kan vi få in den i paddan och kunna stå och
vrida i modellen men om det inte finns någon 3D-modelln så går det ju inte. Kollar man på
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BlueBeam så är det hur mycket energi vi vill lägga ner för att våra ritningar på mark är ofta rätt
enkla, medan byggare ofta är mer komplicerade. Då är det byggarna som får hålla koll på när
det kommer ändringar som måste fixas till. Då är det dom som får driva det och de var där jag
såg länkningen när jag stod bredvid en byggare är han gjorde länkningar. Ofta är marksidan en
liten del vad det gäller ritningshantering så det blir inte aktuellt.
10. Ja, incheckning och även ritningar. Att man har med sig alla ritningar i en padda med
uppkoppling och man fixar till i BlueBeam så fattas det inte papper i pärmar och slipper bläddra
i pärmar. Gör man länkningar så blir det enkelt.
11. Det tror jag. Om vi har digitala ritningar så minimerar vi risken att det finns gamla
pappersritningar som inte gäller, det är en rätt stor del att varje gång det kommer en revidering
så ska alla gamla ritningar bort och nya ska ut. Kan man då bara skriva över så försvinner risken.
Där tror jag att det kan höja kvalitén och minska risken för fel. Dessutom tror jag att de kan gå
fortare att sprida nya ritningar och slippa massa resor. I Bluebeam kan man länka
arbetsberedning och montageanvisning till en ritning. Då när man är ute och kommer till att vi
ska montera en ventil så kan man klicka på ventilen och se arbetsberedning och
montageanvisning. Man kan länka in bilder och skriva under egenkontroller och göra. Så vill
jag att man gör och det borde gå redan idag.
12. Lika som innan med BlueBeam. Om systemet matas med rätt saker och lagom mycket
information på rätt sätt så blir det lätt för alla att tillgå informationen. Vissa ska ha en viss
information och andra ska ha en annan och där är det viktigt att rätt information kommer till
rätt person så att man inte blir dränkt i information. Mycket tid kan gå bort om man måste leta
efter information och då blir det istället ett hinder. Görs det på rätt sätt så blir det en tillgång.
Känner du att det blir förmycket information att du blir dränkt i den?
Så är det. Det är väldigt mycket information som sprids åt alla håll och kanter och då är det viss
information som aldrig har kommit fram och sedan är det viss information som är helt
ointressant att den kom fram.
13. Alla ökar användningen. Det kan räcka med ett en person inte använder ett visst verktyg för
att de verktyget ska haverera totalt. Ju fler som använder det genererar fler användare men är
det någon som vägrar, som ringer eller mailar, så fallerar allt för då finns inte informationen där
den borde. Det gäller att alla går in i det.
Vad kan då Skanska göra för att få igång användandet?
Det är svårt, där det är Skanska-projekt så kan vi bestämma att vi kör med Skanskas alla system
som finns. Det finns ju bra grejer och då är det lättare att få det att fungera. Vi jobbar åt många
olika och där kan vi inte göra något utan bara hinta om att det går att göra. Men det är ju upp
till våran beställare eller hans beställare att bestämma vad vi ska använda. Vi kan bara visa på
hur man kan göra. Där Skanska äger projektet helt så kan vi ta in Skanskas experter och system
och ta fram saker som fungerar.
14. Ja, det kommer mycket uppifrån att vi ska BIMa och ta in IT-experter. Det kommer högt
uppifrån att vi ska utnyttja dom verktyg som finns och hjälpa till att utveckla dom som vi tycker
borde finnas. Vi här kan inte påverka mycket mer än att hinta. Det finns inte någon chef här
som har sagt till mig att vi måste använda detta, det styrs inte av oss.
Hur kommer informationen uppifrån till dig?
Det vet inte jag, de kommer lite på intranätet och olika informationsbrev.
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15. Ritningshantering och revidering av ritningar. Det är stor del som borde gå att göra enklare.
Tror du att de kan undvikas med hjälp av digitala verktyg?
Ja och nej. Nej, när allt blir snabbare, enklare och smidigare går det snabbare, enklare och
smidigare att göra fel. Men även att rätta till felen. Alla felen måste hanteras, kontrolleras och
analyseras och planeras. Man måste ändå sitta och fundera på hur det ska bli och hur långt
projektet har kommit. De måste bearbetas. Ja, om vi använder digitala ritningar slipper vi leta
upp dom gamla och vi får snabbt ut informationen.
16. När det ska användas till allt men används till nästan allt, då blir det en belastning får då
finns det dubbelt och inte bara på ett ställe. Allt eller inget. Om ett verktyg är nästan komplett,
där man kan göra nästan allt. När ett verktyg innehåller för mycket funktioner, de måste vara
självklart om de ska användas ute. Man ska inte behöva leta eller trycka på någon sökväg. När
man tar i det så ska det kännas att så funkar de, annars kan det bli en belastning.
17. Sådär, det är mycket information som kommer. Men var hittar jag allt, det finns jättemycket
information på vårt intranät men vart hittar jag det. Det är lätt att bli dränkt i information, det
kommer mycket om E-learning om vad som finns och vad som är nytt. På vår G-disk försöker
vi ha en viss ordning men även där kan det vara svårt att hitta. Det finns utvecklingspotential.
Det är på gång med SharePoint där vi ska få ett mer likriktat system som alla ska kunna känna
igen.
18. Jag tycker att vi är på rätt väg. Jag tycker att det är viktigt att skynda långsamt. Att vi
fokuserar på rätt saker och att dom blir bra. Att inte vara inne och pilla på allt direkt, att välja
ut vissa grejer och fixa det ordentligt.
Vad tycker du om utvecklingshastigheten?
Det går bra tror jag i en lagom takt. Det finns nog saker vi borde kunna snabba på men också
saker vi borde ta det lugnt med. Det har varit ganska lugnt den senaste tiden, för något år sedan
var det så att allt skulle vara digitalt men att man kom fram till att ta de lite försiktigt, de tror
jag är bra.
Om du jämför byggbranschen med andra branscher, hur tror du då att den står sig?
Vi ligger efter, helt klart. Det är mycket, såhär har vi alltid gjort, både på gott och ont.
19. Ja, jag upplever att det finns en stor övertro på BIM. Bara för att något har BIMats betyder
inte det att de inte finns fel i det. Det känns som mycket enkla fel slinker igenom. Eftersom jag
är utsättare och det inte får bli fel så snubblar jag på dom felen som jag tycker borde ha fångats
tidigare, de stressar då. Det är lätt att man får kompletta grejer, som alla tror är kompletta
eftersom man har tagit bort en massa steg i processen och då slinker felen igenom. Även att de
blir fler verktyg som utvecklas så blir det mer information att hantera och mer att processa
samtidigt som allt mer auto hanteras av programmen så ökar också risken att man missar
information och informationsspridning missas, de stressar.
20. Alla inom branschen, det är viktigt att få med beställarna där dom ställer kraven tidigt på
konsulterna och dom som lägger upp systemen som sedan genomsyrar hela projektet. Det är
viktig att hamna rätt från början och vad jag har förstått försöker Trafikverket få till 3Dprojektering och projektportaler. Nu är dom värdelösa på Trafikverket men dom har viljan. Det
är även viktigt för oss som är sista steget att försöka driva på och förklara för övriga att vi vill
ha det här och visa på att vi har nytta av olika system. Om någon tar fram ett nytt system och
vi säger att vi inte är intresserade så leder inte det framåt. Vi måste vara öppna för att testa nya
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saker också. Det blir ett samspela och att alla är intresserade. Det kan räcka med att någon i
något led inte är intresserade och då faller allt.
21. Min roll är nog ganska viktig eftersom jag ofta har dom kraftfullaste verktygen för att
hantera de med ritningar.
Vad menar du med kraftfulla?
Både hårdvara och mjukvara. Jag kan ta ett visst format av en ritning och göra den till ett annat
format. Jag ska också kunna få till en 3D-PDF. Vi kan be projektörer att göra vissa format och
eftersom jag har programvaran så vet jag vad den kan göra medan mina kollegor inte vet
eftersom dom inte har programvaran. Så jag borde vara en viktig kugge i att länka ihop de här
och visa vad som går och hitta nya sätt.
Uppmuntrar du dina kollegor att använda digitala verktyg?
Ja de händer att jag pratar med projektörer och konstruktörer att det här borde du kunna göra åt
mig. Även att jag tar fram material till produktionen att jag kan försöka visa lite 3D-grejer för
produktionen.
22. Både ja och nej. Jag tror att vi ligger långt fram i vissa delar som BIM, 3D-projektering och
andra digitala verktyg för stora projekt. Sedan finns det mindre projekt och där kanske inte detta
lämpas, verktygen som dom tar fram till dom stora. Där bommas det när dom tror att vi ska
kunna använda detta rätt av. Då blir det att vi testar ett verktyg som inte fungerar och så blir vi
negativa till det. Det är så pass skilda värdar när man kan ha en stab som kan sköta en massa
grejer kontra ett litet projekt där man är två man som ska sköta allt. Det går inte bara att ta det
ena och flytta över till de andra.
Har du någon uppfattning av era konkurrenter gör på detta område?
Jag har dålig koll. Jag kan anta att det finns strateger i företaget som har koll på dom.
23. Nej inte någon press, men möjligheten finns ju alltid. Har vi intresset att skaffa en Ipad så
är det helt okej att göra det. Vi har tillgång till massa verktyg om vi vill.
24. Ja, det tror jag. Vi har IT-support sedan finns Go Mobile gänget och även support avtala
med vissa externa företag där man kan få experthjälp och även IT-samordnare som vi kan vända
oss till.
25. Det har jag inte funderat på och det har jag inte gjort.
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Intervju 7, respondent 10
1. Platschef
2. Har arbetat som det i ett halvår, september förra året.
3. Arbetsledare 3 år. Produktionsingenjör 2 år
JTH 3 år byggnadsingenjör.
4. Det beror på. De som kör med projektytor (typ pärmen och sånt här) det funkar bra så länge
alla använder det. Lite brist ibland. Det beror på storlek på projekt. G-disken är lite old school.
Det borde finnas bättre sätt att hantera det. Det funkar ju, all kommer åt det. Det är bara det att
man måste vara noga med vart man lägger det, i rätt mapp och sånt. Om man jämför med Ibinder
och sånt här då loggar man in och lägger upp det på nätet. Det ligger ju fortfarande på nätet
men då måste du vara uppkopplad på Skanskas nätverk. Det har väl med säkerhet att göra men
känns lite föråldrat.
G-disken är inget du kan komma åt via en telefon eller en Ipad?
Jo men då måste du ha installerat lite grejer. Men du får ju ett väldigt konstigt gränssnitt på
telefonen och paddan. Det är ju gjort för att öppna i en dator. Det är inte så användbart. Jag har
aldrig använt det i telefonen. Det blir bara meckigt. Läsa dokument och sånt i telefonen är ju
lite konstigt då. På de projekten där man går in för det så funkar det. På de projekten där inte
folk bryr sig så funkar det ju inte då. Beror på projekt till projekt och till person till person, vad
man tycker är viktigt.
5. Ja, det finns det ju. De projekten där alla har arbetat helhjärtat med Ibinder eller Projectplace
där funkar det ju bra, när någon sköter det. Någon måste ju vara delegerad att sköta det och
lägga upp revideringar och mötesprotokoll och sånt. Också då att det är strukturerat så att det
funkar. Så man vet vart man ska leta eller vad man ska leta efter. Så att det ligger på rätt plats.
Då funkar det ju jättebra.
6. 4, inget proffs, men man är ju inte tappad heller.
7. Det tror jag att vi fått utskickat centralt, men vi har aldrig fått gå den. Vi har haft egna, där
det kommit ner någon från Stockholm och så har de samlat ihop alla i distriktet och så har de
kört. Det var nog när apparna var nya så körde de det.
Var det givande tyckte du?
Nää, om jag för egen del kommer på ett projekt där de kör med det helt till 100 % så skulle jag
nog känna att det är bra att de kommer till projektet så man känner att man startar upp en sån
MPS där man lägger upp en sån sida just för det projektet så man får hjälp att starta upp det.
Sedan att man kan köra och hålla på med övning och sånt det tror jag inte, det blir bara meckigt.
Skulle du vilja gå en digital körkortutbildning?
Det är väl alltid bra så. Men det beror på vilket projekt man är på. Som det projektet jag är på
nu så har jag ingen som helst. Så har jag inget behov av. För det är så litet och vi har kommit
så långt i projektet så nej. Ensam tjänsteman med. Jag har ju ingen att dela det med. Skicka det
till mig själv. Storleken styr ju. NKS, visst där måste du ha. Kanske.
Om du skulle vara inblandad i större projekt då?
Jo, men då skulle det vara nyttigt det tror jag. Förutsatt att alla drar åt samma håll så det inte är
någon som har en viktig position som inte riktigt går in för det med det här med digitaliserat
och så, då spelar det ingen roll vad man själv gör. Det blir skit.
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8. Jo men det tror jag. Så är det med allt. Ska man få det att funka så måste man nöta in det hela
tiden. E-learning hade varit bra. Den skall vara lätt att förstå.
9. Ja, det har jag.
Eazy CheckIn. – Den funkar bra.
Bia – Olycks- och tillbudsappen. Den funkar bra. Den har alla gubbar i sina telefoner så då kan
de ju själva göra det. Sedan får ju jag gå in i datorn och göra en handpåläggning i efterhand.
För det finns vissa saker som inte finns i appen som man måste skriva in som man bara kan
göra när man loggar in på datorn.
Vad tycker du om det?
Det är väl både ont och gott. Skulle allting finnas med i telefonen så skulle det ta en evighet för
gubbarna att göra en rapport. De har smalnat ner det så att händelser och varför det har hänt och
vad de ska göra för att det inte ska hända igen kanske de kan svara på. Sedan resten fyller jag i.
Skyddsrondprotokollsappen – Den är lite meckig. Det är nästan smidigare med ett papper
faktiskt. Jag är sån som person; jag är för digitalisering men det får inte ta längre tid än de gamla
konventionella sätten. Då är det meningslöst. Med skyddsrondsprotokollet var det ju (nu var
det ett tag sedan jag använde det för jag har kört det på papper nu för jag tyckte att det var så
meckigt men). Vårat skyddsrondsprotokoll som det ser ut idag är ju ett papper med ruter som
nu kryssar i och så skriver du det som skall åtgärdas. Och de som åtgärdar skriver på men när
man gjorde det i appen och skulle skriva ut det så blev det typ 20 sidor långt. Ett jävla
skyddsrondsprotokoll. Det är lite overkill. Så man hade ju gärna velat ha typ det pappret i
paddan som man kan klicka i istället och sedan skriva ut så det bara blir en sida. Det var därför
jag drog mig för att använda det. Det vanliga protokollet som man skriver i på papper är på två
sidor. Nu var det längesedan jag gjorde det. Jag tror inte jag har gjort det i det nya systemet. Så
det kanske man skulle bli bättre på. Och testa lite.
Besiktning, det tog tid. Det blir nog smidigare och smidigare.
Ibinder – Istället för att gå in i Google Crome eller safari så trycker du på appen och får upp ett
logg in. Smidigare väg att komma dit man vill. Det är ju en hemsida fast en app. Den funkar
bra i paddan men i telefonen blir det lite konstigt. Men den funkar bra.
Plangrade, vi körde någon besiktning med Plangrade. Det var jätteomständigt. Då är det
smidigare att bara ha en bunt med ritningar att gå runt med. Kludda på och sedan skanna in.
Men det var några år sedan. Så jag tror att det kommer mer och mer så det blir smidigare. Men
det är nog det jag eftersträvar mest. Jag ska ju spara tid på det. Annars ser jag ingen mening
med att använda det.
10. Ja, om de är väl genomarbetade. Att det är någon som har testat dem innan vi får använda
dem. Att det inte är vi som ska testa dem. Visst det är ju bra ur utvärderingssynpunkt men då
måste man ju ha tid till att testa.
Hur ser det ut idag? Tycker du att du kan spara tid i dagens läge?
Får jag ut en app som funkar så tycker jag att det. Då sparar det ju tid.
11. Ja, har du ett fungerande system för ritningshantering och någon som sköter om det så att
revideringar kommer upp så du jobbar mot senaste ritningar ja då blir det inga fel. Det har ju
hänt förr att man fått ut en gammal ritning och byggt efter och så har de gjort ändringar. Det
blir ju kostsamt. Det höjer ju kvaliteten. Sedan att man har med sig allt uti telefonen eller paddan
också så slipper man hålla på och åka fram och tillbaka och bli stressad. Man gör ju fel då med.
Om man stressar för mycket.
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12. De ska börja skriva lönerna, gubbarna i paddor. Det kommer underlättar för mig. Slippa
pappershantering. Först ska du ut på alla arbetsplatser och hämta alla lönelappar. Sedan in till
kontoret och hämta ett blått kuvert och sedan skicka det till Skanskakontoret i Stockholm. Det
hade underlättat. Nu är det ju 12 gånger om året man skickar in det där kuvertet så det är väl
inte så men. Det är alltid någon som glömt lönelappen hemma och så får man åka hem en gång
till.
Du har inte tänkt att det här skulle vi kunna göra bättre om vi skulle få det på en smartphone
eller padda?
Allt papper skulle man inte behöva skriva ut, det skulle kunna vara i paddorna eller i
telefonerna. Det är en lång väg att gå innan vi kommer dit.
13. Det är att få en medvetenhet. Veta vad som finns. Att de är anpassade för det vi gör. Det
måste vara för bygg eller väg och anläggning då. Bra mjukvara. Större projekt så man har en
specialist på det som vet det. Småprojekt har väldigt mycket att göra hela tiden. Då hinner man
inte sätta sig och grotta ner i grejer.
14. Ja, det har man väl fått. Inga begränsningar om jag sagt att jag går och köper en padda så
säger de ”gör det”. Sedan kanske man inte har använt den så riktigt fullt ut som man hade velat.
Kanske har varit andra begränsningar då istället.
15. Löneskrivningen där till exempel. Ritningshantering, men då ska det funka och det är ju
någonting. Många yrkesarbetare vill ju gärna ha ett papper. Om det kommer ut en revidering.
Har man skrivit ut alla ritningar. Och så missar man. Lättare att stå med en padda ut och här är
ju det senaste. Det är nog väldigt mycket man gör bara det att man inte tänker på det.
16. När det inte är anpassat. När man blir en försöksperson, då blir det verkligen en belastning.
På mitt första projekt jag var på så kom det någon från Stockholm och slängde ut en bunt med
paddor och så sa de det att nu ska ni köra med detta. Så var det sådär halvbra program man fick
öppna ett program i datorn ladda ner det, skicka över det till paddan sedan öppna det i paddan
och sedan så funkade det inte så jättebra så fick man göra lite ändringar. Sedan fick man gå in
och öppna det på datorn och göra en handpåläggning i slutändan sedan skriva ut pappret så fick
man produkten. Det var nog inte så genomtänkt. Det var en väldig belastning. En sak som
kanske tog 5 minuter att göra tog en timme istället. Sånt blir ju en belastning. Och det blir ju
när det inte är färdigt, anpassat och genomtänkt.
17. Den funkar bra. Jag är inte inne och läser den som vissa läser Facebook. Det är när du ska
göra någonting, när du ska åt ett verktyg på Skanska så blir det väl att man söker och öggnar
igenom det som är synligt. Det är lätt att hitta. Ska de anlita Google till med sökmotorn. För
den är rent ut sagt kass. Den skulle de behöva titta på. Mappstruktur funkar bra. Vårt sätt att
arbeta och vårt sätta att vara. Skanska och jag och Skanska.
18. Jag har ju inte varit i den så länge. Men det har hänt lite på 5 år. Att ta steget att ta allt
digitalt blir för oss bönder inte så bra. Det är nog större projekt mer tjänstemän, det behövs för
att få det att funka fullt ut.
Hur ser du på utvecklingshastigheten? Hur ser du på den idag?
Det skulle kunna öka för min del. Jag skulle ju vilja se det mer digitalt. Men som sagt, det får
inte stjälpa mig i mitt dagliga arbete. Det går lite långsamt.
Om du jämför med andra branscher och hur det ligger till i övrigt? Hur ser du på det?
De är nog långt efter det skulle jag säga.
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19. Nej, det är bara att anamma. Det går inte att gå någon bakåt eller vad man säger.
20. Delvis jag själv. Våga ta steget och börja använda det mer fullt ut. Sedan ska det ju även
finnas där för mig och där känner jag inte att det gör nu. Om några år kommer det nog att se
annorlunda ut. Nu är det väl i startskottet för det tror jag. Hitta ett bra sätt att arbeta med det.
Sedan måste det ju tryckas ut, ovanifrån. Alla måste ju arbeta likadant. Det går inte att någon
kör med den appen där och så är det någon som kör med någon annan app där. Det måste vara
konsekvent i hela organisationen. Så oavsett vart du är i distriktet eller regionen att man vet att
alla arbetar med samma. Det är nog viktigt med och få en, för de som utvecklar får feedback på
det de gör. Kör man med olika grejer hela tiden så blir det väldigt svårt att pinpointa vad
problemet är.
Har du själv gett feedback till någon?
Jaa, Vi har ju de som gör BlueBeam, vårat pdfhanterings de var ute i Barkaby där någon gång.
Då hade vi lite synpunkter. De ändrade. Det sitter ju folk där hela tiden. Så kommer det nya
versioner hela tiden.
Det var personlig kontakt då?
Ja, de var ute och fick lite feedback av oss.
Vet du om man kan lämna feedback så i apparna?
Det vet jag inte. Det har jag aldrig tänkt på.
21. Mmmm. Min egna roll är väl att börja använda det.
Pushar du själv på de runt omkring dig att de också skall använda?
Nej det gör jag inte. För jag känner mig själv så pass osäker i användandet så jag kan inte pusha
på någon annan. Jag tror på det men ändå inte fullt ut än. Det kommer bli bra men just nu är vi
i ett mellanting som inte riktigt är anpassat för oss.
22. Jo, men det är de ju. Försökt driva in alla stenar som Skanska ska hålla på med. Det är ju
skyddsrond, dagbok, det finns ju allting där i som man skulle kunna använda i ett projekt och
få dem att funka. Jag tror hus är längre fram än oss på anläggning i den digitaliserande världen.
Har du någon uppfattning om hur era konkurrenter ligger till när det gäller digitalisering?
Nej, ingen aning. Men Skanska är nog ganska långt fram så. Sedan kan det vara vissa
specialiserade grejer som småföretag kanske är längre fram i. Om det är någon som bara håller
på med packningsarbeten. Så kanske de är superduktiga på just packning och vad det nu kan
finnas för något digitalt i packning. Jag menar vi skriver ju packningsprotokoll för hand. Det
kanske de får direkt ifrån välten direkt när de har packat en yta. Sånt finns ju säkert.
23. Nej, det är väldigt att man får välja. Men det är också… Kommer du på ett stort projekt där
man skall köra med det fullt ut. Då blir man lite mer tvingad. Då måste man ju det.
Har du upplevt det själv?
Nej.
24. Helpdesk tror jag.
Du har inte?
Nej jag har aldrig så. Det har varit någon gång när jag ska ha loggat in på BIA-appen och då
har det varit någonting. Och då har jag ringt duken. Distriktets arbetsmiljö kontakt. Så har de
gjort någonting så har jag kunnat komma in. Men det är ju också någonting såhär petitesser.
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Men nej, jag har aldrig haft problem med en app och behövt supporten för en app. Jag är väldigt
restriktiv ändå tycker jag. Men jag tror ändå på att jag kan se att jag kan spara tid på det. Annars
kan jag vänta något år till, tills det är fullt utvecklat. Det är svårt att få dagen och tiden att räcka
till så som det är utan appar eller med appar som det är nu. Jag tror man behöver en push i detta,
för att börja använda det. Det behövs uppmuntran och börja bena i det. Ställa frågor. Varför
används det inte och de som använder det varför använder det.
25. -
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Intervju 8, respondent 11
1. Produktionschef
2. Ca 1 år.
3. Ja, började som projektingenjör 1,5 år och sedan arbetsledare 1,5 år och sedan
produktionsingenjör i 1 år.
4. Ja, dels är det bökigt eftersom våra YA inte har verktyg för att kunna saker med. De är ofta
dom man vill dela saker med. Tjänstemännen har datorer och då är det inte samma problem.
Det finns inte något riktigt bra verktyg, alla verktyg är till viss del bra. Men ganska bökiga.
Vad är det som är bökigt med dom?
Vi har mycket bilder som kan vara bra att spara men det finns inte något jättebra system. Vi har
en hårddisk lösningar på olika sätt som tar tid och är inte optimerade för att vara ute och så. Jag
har haft 4 eller 5 olika digitala lösningar som gäller Skanska mot kund och i olika bra
utformningar men ingen är klockren. Dels är det att inte folka har riktigt koll på hur dom funkar
och vad man ska göras. Det slarvas med handlingar och det läggs inte upp utan det skickas runt
på andra sätt. Dom ser olika ut och dom är bra på olika saker. Jag har inte varit med om något
där allt har varit bra.
5. Det är ju alltid en nackdel eftersom dom bästa systemen är oftast dom systemen där Skanska
måste lämna över informationen till någon annan men det är ju inte Skanska intresserad av.
Dom bästa sätten att dela information är genom dom privata sätten, för bilder är det Instagram
men då ger man ju bilden till dom och dom kan göra vad dom vill med bilden. Det finns inte
någon komplett lösning.
Hur vill du att det ska se ut för att de ska funka bra?
Det viktigaste är att de är simpelt, att vem som helst ska kunna använda det. Man ska inte
behöva vara expert för att kunna använda verktyget. Du får en Ipad eller vad det nu är och du
vet hur det funkar och vad du ska göra med grejer. Du ska inte behöva en manual. Ingen har
fått en manual på Facebook men alla vet hur det funkar ändå.
6. En 4. Jag kan tillräckligt mycket för att veta att jag inte kan.
7. Vi gick en variant av den när vi fick plattan för ca 1 år sedan, genom Skanska då. Vi fick
genomgång av hur det ska funka och vad som finns.
Fanns det inte plattor innan?
Första gången som jag var med om en platta i ett projekt var på ESS och det var för 2,5-3 år
sedan. Innan dess har det bara varit telefoner.
Var utbildningen specificerad mot en platta då?
Ja, mycket mot BlueBeam då han som hade utbildningen är BlueBeam ansvarig. Dom visa vad
som går att göra och inte går att göra med BlueBeam. Vad tyckte du om utbildningen? Jo men
det är alltid bra att veta vad som finns och vad man kan göra. Att bra få en platta och inget mer
är ganska så värdelöst, då vet man inget.
Skulle du rekommendera någon annan att gå utbildningen?
Du ska ha ett projekt som har dom möjligheterna, de har inte vi. Man ska gå utbildningen och
omsätta den i verkligheten, annars är det inte någon nytta. Om man går utbildningen idag och
börjar använda det om 3 år så är det kört. Då kommer man inte ihåg något ändå. Men om ska
gå över till den lösningen så ja.
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8. Ja, för att få reda på om dom har uppdaterat något. Utbildningen behöver inte vara klassrums
baserad utan de räcker med att skicka ut det på intranätet, som E-learning.
9. Ja, dels den plattformen som vi har och jag har gjort skyddsronder och BIA.appen (tillbud
och olyckor)
Vad tycker du om BIA-appen?
Det är synd att man inte kan göra allt, men kunde inte det när jag använde den. Vi var lite av
försökspersoner i region SYD, vi var först med den. Och då upplevde vi alla barnsjukdomar
som den hade. Att man inte kan fylla i den fullt ut tycker jag är enerverande och att man måste
in i dator för att bli klar. Då förlorar man mycket av värdet att ha den. Den är lite för ung än så
länge.
Vad tycker du om skyddsronds appen?
Det blir jättebra skyddsrondsprotokoll sen är det att vi inte har dom digitala lösningarna som
man vill ha, t.ex. Office 365 och kan inte använda Office funktionerna som man hade velat. Vi
kan läsa i dokument men inte skriva i dom. Bild hantering är inte bra. När man är ute är det
ganska långsamt. Det skulle gå att snäppa upp den en bit. Sen har jag BlueBeam för att kunna
kolla på ritningar och den är också kopplad så man kommer åt server baserade grejer. Det funkar
nästan, det blir enerverande. Man hade velat att man kryssat i ett visst antal ritningar så att dom
uppdateras av sig själv men riktigt så fungerar det inte, man får ladda ner ritningarna själv. Och
när man står ute så tar det tid, och då får man förbereda innan man visar. Sedan finns det
jättemycket bra funktioner med BlueBeam och tanken är att du ska kunna stå ute och rita i
ritningen och så ska projektören kunna se det, men det är lite för mycket slussar för att de ska
fungera. Kanske om det funkar med intern projektering som vi har men en totalare kanske vi
kan se det men när det går mot en extern så måste man ändå rita och sedan maila den till
projektören. Då missar man lite av det dynamiska som man skulle kunna uppnå annars.
10. Ja, ny har dom släppt en app för att skriva dagbok som är kopplad mot SPIK. Den skulle
kunna bli jättebra. Den har jag inte använt för att den släpptes för en månad sedan. Det är också
en sak att dom bara sätter upp den på vårt app-bibliotek, dom ger inte någon information. Att
IT är så dålig på att sprida information det kan jag tycker är dåligt.
Hur får ni koll på att det har kommit en ny app?
Vi måste själva gå in i vårat app-bibliotek och det är först då vi märker att den finns. Nu är det
mycket gratisappar som finns för att dom inte har lyckats med att få ett system där vi kan få
betalappar eller abonnemang för det. Ska man ha en betalapp idag så får man betala den själv
och sedan skicka in en utläggsräkning. Våra datorer är inkörda med sådana program men inte
våra surfplattor. Dom skyller på Apple senast där jag pratade med dem.
Upplever du att du kan spara tid med dom applikationerna som du använder idag?
Ja, att kunna så ute och plocka fram en ritning istället för att åka in till kontoret och hämta den
sparar tid och man sparar tid med skyddsronden jämfört med papper vet jag inte men det blir
en snygg skyddsrond. Ska man skicka den till beställaren tror jag att det går fortare att göra det
digitalt.
11. Ja, det beror på vad man avser med kvalité. För våra yrkesarbetare skulle det kunna vara att
dom har tillgång till rätt ritningar hela tiden, men då vill det med att det sköts med den digitala
biten. Kvalitéts dokumentation går att höja med hjälp av digitala verktyg. Att signera digitalt
istället för på papper som sedan glöms och samma sak med följesedlar från transportörer, att få
dom digitalt är absolut det bästa.
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12. Informationshantering och ekonomi. Just nu fungerar inte våra appa med ekonomihantering.
Vi kan inte attestera fakturor och den biten, vilket hade kunnat underlätta då man inte sitter vid
en dator. Och sedan att ha rätt ritningar och rätt grejer ute. Sen är frågan hur man ska distribuera
det till våra yrkesarbetare för att få ut det. Jag kan tänka mig att många av våra yrkesarbetare
kan tycka att en platta är jobbig eftersom den är digital och lite för liten. Dom skulle nog vilja
ha en större skärm för dom tycker om att kunna zooma och få saker stort. Där hade jag kunna
tänkta mig att ha ett ritningsbord som finns. Det gå inte att motiverar att köpa ett ritningsbord
för 50 000 kr, så mycket kommer man inte att spar.
13. Bättre verktyg, bra guider och vilja. Vi behöver får smidigare verktyg, alltså verktyg som
man inte behöver vara intresserad för att kunna hantera. Vi behöver få bra guider, gör såhär och
bilder så och filmer.
Vad tror du om att använda E-learning till detta?
Absolut, att ha E-learning där man kan visa, via film, men sen at koka ner det till en guide så
man kan gå in och snabbt kolla om man inte kommer ihåg. Har man inte vilja ute i projekten så
kommer det inte att fungera ändå.
Hur tycker du att viljan är idag?
Det finns dom som vill, och dom som inte vill och dom som vill men inte får och dom som får
men inte vill. Det är hela spektra.
14. Ja, jag och min kollega fick en surfplatta och vi skulle använda SharePoint.
Tycker du att Skanska sprider uppmuntran via OneSkanska?
Ja, Skanska gör det centralt, nyttja våra appar. Sen är det ett ganska stort steg för småprojekten
att sätta sig in i tekniken. Ofta kör dom som dom alltid har gjort tills dom blir tvingade till något
annat. Det finns lite att jobba på tycker jag.
15. Ja, men nu har dagboken kommit till surfplattan men annars är det pappersanteckningar
som man får digitalisera. Planering görs ofta på papper och det förs sedan ofta över på papper.
Följesedlar är anskrämligt att man få på papper. Dom har informationen digitalt som dom sedan
ger till oss som vi sedan ska digitalisera. Där borde man kunna få det digitalt men så fungerar
det inte idag. Men det beror mycket på vad bergtäkten kan rent tekniskt.
Efterfrågar ni att få följesedlarna digitalt?
Jag har gjort det men det har inte fungerat alls. Jag vill ha en automatisk utskickning till min
mail och det går säkert att få men man måste vara på dom innan projektet drar igång.
16. Det är i början, när man inte kan verktyg. Då är det jobbigt. Sedan när man kan det så blir
det smidigare och smidigare.
17. Skanska sprider mycket information, men den är lite trubbig. Man får fylla i vilken man roll
man har men viss information går ut till alla som kanske inte hade behövt gå ut till alla. Man är
ganska dålig på att sprida t.ex. information om något som inte fungerar. Vi har tillfällen där
våra system ligger nere. Dom planerade sprids vettigt men dom oplanerade sprids inte. Då kan
dom skriva att det är problem, det är dom jättedåliga på. På Oraklet (ekonomisystem) som bara
stängs ned helt plötsligt, där är man dålig på att sprida information, vad dom gör eller varför
dom inte fungerar. Det har hänt att det inte fungerar på en hel dag och då är det många på
Skanska som inte gör något på hela dagen. Då kan dom skriva det istället för att folk ska behöva
ringa om det. Ibland är OneSkanska nere och då kan man skicka ut mail om det för att informera.
Den typen av information sprids dåligt idag.
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18. Långsam, vi är inte först. Det finns jättemycket bra lösningar som man ser. Skanska sprider
till viss del digitala lösningar och i Stockholm har dom t.ex. ett digitalt rum med avancerad
teknik. De går långsamt ute i verkligheten. Att vi inte har löst hur vi ska hantera ritningar, alla
gör som dom själva vill. Allt ritas digitalt men vi får ut de som PDF:er för att dom inte kan
garantera att det digitala fungerar. Då tappar man poängen och man kan lika gärna rita med
papper och penna. Vi ligger ett antal år efter än vad man hade kunnat förvänta sig.
Har du någon känsla för hur ni ligger till jämfört med era konkurrenter?
Jag vet inte om vi är först men vi är inte sist. När vi gör egenutvecklade projekt så är vi bättre
för då kan vi själva styra. Det är branschen som helhet som inte är bra. Att man måste t.ex.
skriva ut för att signera och sedan skanna in det igen, istället för att signera digitalt. Det är våra
kunder som kräver det och Skanska kanske har en lösning men får inte använda det.
19. Nej, jag tycker att det är bra med digital utveckling. Jag är inte stressad av att det går för
fort, snarare för att den går lite långsamt.
20. Om man ser det internt så är det Skanska IT. Det är dom som har det övergripande ansvaret
för att vi ska få dom digitala verktygen som vi behöver, att vi ska få appar som fungerar. Sen
generellt så är det nog byggindustrin som inte pushar våra beställare att komma in i 2000-talet
och inse att det är bra. Även om vi får ut digitala ritningar så är det ändå pappersversionen som
gäller, så då kan vi inte lita på att den digitala är rätt.
21. Jag är beroende av allt annat men jag skulle se den som ganska liten.
Uppmuntrar du folk i din omgivning att använda digitala verktyg?
Ja, de skulle jag säga. Jag ger lite tips och idéer och försöker sprida dom sakerna som jag själv
kan. Sen är det inte lätt att säga till någon att dom ska börja använda Ipad för det ska godkännas
av högre chefer innan man får köpa en.
22. Ja, det är en trög bransch att digitalisera i men jag skulle vilja säga att vi ligger långt fram
och vi försöker alltid att vara bäst på allt. Men det är svårt att säga om vi är främst bland dom
stora företagen men vi är där uppe.
23. Det finns inte något tvång. Det är mycket upp till den som driver jobben om dom har digitala
verktyg. Det var inte länge sedan alla våra arbetsledare fick mobiltelefon med mail i och nu har
även yrkesarbetare det som vi är först med.
24. Jag vänder mig mot Skanska IT. Dom har telefonjour och dom har ansvar för Skanska
programvara och vi är ganska låsta i våra telefoner. Får man problem så är det ofta olika
synkningar som är problemet och då får man inte göra annat än att vända sig till IT.
25. Nej inte digitalt. Jag har pratat med mätchefen som sitter med i Go Mobile och har gett lite
feedback. Men inte skickat något.
Vet du om man kan skicka in?
Nej, jag vet inte vem jag ska ta kontakt med men det finns säkert någon, ge feedback grejer,
men jag har inte gjort det.
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Intervju 9, respondent 2
1. Yrkesarbetare; Anläggare
2. 41 år
3. Nej, jag började direkt efter skolan (1976). Gymnasiet 2-årig, bygg och anläggning.
4. Det är det väl alltid. Man får inte reda på allt man vill. Det kan vara ekonomi lite mer
information kan man tycka. Hur det går på jobbet. Lite mer framförhållning ibland, vad som
händer längre fram. Men det skiljer sig väldigt mycket på produktionscheferna. Hur mycket de
vill informera om. Ekonomi kan vara känsligt ibland. Ritningar får vi ju, för de får vi ju läsa
själva och sånt. Så där är vi uppdaterade.
5. Ja, vi får ju ritningar. Sedan skulle vi ju kunna få lite mer att fota men det ändras ju, det blir
ändringar ibland på vägteknik. Det kanske inte går ut lika fort.
Skulle du själv känna att du skulle kunna använda något digitalt där så du skulle kunna få
ut snabbare?
Ja men jag vet inte riktigt hur det skulle fungera. De har ju pratat om det i flera år på Skanska.
Att vissa skall få surfplattor med digitala ritningar.
Men om du skulle få det. Tror du att du skulle använda det då? Inte som vi skulle kunna gå ut
med den, men så att vi skulle kunna sitta inne och titta på.
Det har ni inte möjlighet till idag?
Nej. Vi har ju bara smartphonen men det blir ju lite pluttrigt.
Men om ni skulle vilja ha det på smartphone... Kan ni få det då?
Det kan jag inte svara på. Det har vi inte frågat om ens.
6. 3
Är du intresserad av teknik och sånt utanför arbetet?
Det kan jag inte påstå direkt. Inte data och grejer, nej.
7. Nej
Har du hört talas om det någon gång?
Nej
Skulle du vilja gå någon utbildning när det gäller hur du använder din mobiltelefon på bästa
sätt?
Ja, det skulle vi få. Vi ska ju skriva våra löner säger de nu, vi yrkesarbetare, digitalt. Det skulle
ju ske redan detta året men nu säger de att det blir nästa år. Då ska vi få utbildning på det.
Skulle du vilja ha en fysisk genomgång?
Ja, en fysisk.
8. Det tror jag nog. Det skulle inte minska mitt användande i alla fall. Det måste det ju göra.
Jag tror att om det bara kommer ut digitalt så måste vi ju ha en kontinuerlig utbildning. Det
kommer att öka i sådana fall.
9. Man kan ju inte säga att man får ett kort av någonting att det är någon applikation. Nä inte
någon ritning eller så har jag inte fått, nej.
Mail?

33

Bilagor
Jag har Skanskamail det har jag.
Vad tycker du om det då?
Asså, det är ju mest inom det fackliga (jag är ju fackligt engagerad). Får ju inte några grejer
från företaget om jobbet om man säger. Vi kan ju få information genom det. Men inte något
annat som vi använder på arbetsplatsen. Inget projektbaserat.
All annan information går genom platschef?
Det beror på vart ifrån det kommer. Kommer det från Skåne så är det via mail då. Men kommer
det här ifrån så kommer det genom platschefen oftast. Muntligt.
Skulle du vilja använda en applikation i ditt arbete?
Jag har blivit erbjuden att få en dator av Skanska men jag vill inte ha någon. Jag kommer inte
använda den helt enkelt. Jag klarar mig med det lilla jag sysslar med mail och så, det klarar jag
i telefon. Det är lite konstigt och besvärligt med kodsystem och jag måste ju ha så den är kopplad
till mitt nätverk hemma. Då blir det så lustigt med koder och hur man ska komma in på Skanskas
nätverk. Det räcker med problemen med mailen vi har på Skanska. Vi måste ju byta lösenord
var tredje månad. Det måste vi göra via en dator. Men vi har ju ingen dator vi yrkesarbetare.
Då får vi be vår produktionschef att fixa det. Så han får använda våra användarnamn och våra
lösenord. Innan kunde du ringa till supporten, men de får inte göra det längre.
10. Det tror jag nog om man frågar om någon information med mått och sånt, så man kan få det
skickat till dig istället för att någon ska komma ut med papper när man är 5 mil bort. Då går det
ju fortare. Jag tror det blir svårt med lönerna digitalt. För de kan ju inte ens säga hur vi ska
skriva dem när vi skriver det på papper så hur det skall fungera att skriva digitalt, det begriper
inte jag. Det går jättebra om du följer din arbetstid och så, men om du har frånvaro, eller kanske
vabbat, samåkt. Det fungerar inte i pappersform längre så hur det skall funka digitalt då… Vi
skriver på papper. Sedan får PC attestera och scanna och skicka upp det till kontoret i
Stockholm.
11. Det tror jag säkert. Mått och sånt t. ex. Ser du inte till att de gamla revideringarna på ritningar
försvinner ute på arbetsplats så kan du ju bygga efter fel ritning. Då får vi gå tillbaks och göra
om.
12. Mått och sånt där. Lite plushöjder och sånt kan man ju fråga efter. Problemet är ju att man
sitter och skissar i en dator och zoomar men sedan skriver man ut det och det blir väldigt smått.
Svårt att läsa siffrorna på dem. Saknar att se lite mått och lite plushöjder. Enkla grejer.
13. Kunskap. Att få kunskap om detta. Annars spelar det ju ingen roll med hur mycket de
skickar ut med ritningar och sånt om vi inte vet hur vi hanterar det. Vi måste ju få någon
utbildning. De kan ju inte bara skicka ut informationen om att nu ska vi använda digitala
verktyg. Vi måste få lära oss hur vi hanterar det. De pratar om sina system hit och dit. Jag vet
inte vad de pratar om ens.
14. Det vill jag inte påstå. Det måste komma ändå uppifrån för att det ska slå igenom.
15. Eftersom vi inte jobbar digitalt så ser jag inte riktigt det framför mig, vad som kan ändras.
Det vet jag inte förrän jag står där med ett digitalt verktyg.
Har du exempel på dubbelarbete?
Man kan få göra om saker för att en skiss är reviderad.
16. Det får inte komma för mycket information. Mer komprimerat.
Det som kommer på mail, är det ofta relevant information för dig?
34

Bilagor
Företaget har ju vissa skyldigheter att skicka viss information. Om det är relevant eller inte då,
det beror jo på att de måste lämna ut de uppgifterna.
17. Vi får information från distriktet, då skickar det via sms. Nya jobb och vad som händer
inom distriktet.
18. Jag märker det inte så mycket där ute. Det är här inne de märker det. Mätarna är nog mest i
framkant med det.
Så du har ingen uppfattning om i vilken takt det går i?
Nej.
19. Nej, jag är ju inte drabbat av det.
20. Måste komma uppifrån ifrån företaget. VD ska göra det.
21. Jag kan ha åsikter om hur den är när man får den.
22. Ingen åsikt. Det vet jag inte.
23. Det finns flera på företaget som inte vill eller kan använda verktyget. Ingen press. Jag vet
flera yrkesarbetare som fått smartphone och de har ju haft ett helsike att bara svara i dem.
Fullständigt ointresserade.
24. Vi väder ju oss till våra PC. Vi kan även ringa supporten. Men de tror ju att alla är
dataingenjör där uppe så man hänger inte riktigt med där då. Men det blir tjänstemännen då.
25. Respons på en app? Nej. Det är ju inte mycket som skiljer sig från det att jag började jobba
-86 till hur vi arbetar nu.
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Intervju 10, respondent 12
1. Produktionschef
2. Två år.
3. Ja, arbetsledare i 4 månader och har läst till byggingenjör på högskolan.
4. Både ja och nej. Från beställaren är det ibland bra och ibland inte bra. Vissa har
projektportaler som vi jobbar emot som Pärmen och Ibinder, de tycker jag är bra. Sen har
Trafikverket Chaos desktop som jag har använt någon gång får några år sedan. Då var den lite
trög men det har ju säker ändrats nu. När man använder Ibinder så blir det tydligt att här ligger
bygghandling och dokumentation och överlämnande hamnar på samma ställe, vilket är smidigt.
Internt har vi inte riktigt en sådan portal än men Skanska försöker att bygga upp en. Vad
använder ni nu? Nu använder vi G-disken. Den är strukturerad men det är lite det gamla viset
med mappsystem. Vi försöker vara enhetliga mellan olika projekt. De blir ganska svårt om en
högre chef, som har ansvar över flera projekt, ska gå in i olika strukturer när jag som
produktionschef lägger upp det som jag vill, de blir ju krångligt. Så vi har försökt att hålla en
mappstruktur här i Småland.
Finns det någon beskrivning på var saker ska ligga?
Nej, mappstrukturen är bestämd och så förstår man vinningen i att få in det likt en portal som
Pärmen eller Ibinder, fast som Skanska äger själva då. Det här att kunna få upp ritningar snabbt
och kunna matcha de med BlueBeam är en fördel av de och då slipper man mycket papper.
5. Jo, men det är de som jag sa tidigare. Som på Pärmen så kan man få meddelande när det har
kommit upp nya grejer som går ut till berörda via mail. På vår G-disk så vet inte någon om det
har kommit upp något nytt. Om en kalkylator går in och uppdaterar ett pris så vet inte jag om
det är uppdaterat eller inte, då måste jag ringa om inte kalkylatorn gör noggrann datering och
så. Det ska bara finnas en bra sådan portal. Men det är viktigt att portalen fungerar när man väl
går över, produktionen får inte stå still. I en övergångsfas får man kanske köra lite parallellt.
Det är nog därför det har dröjt, eftersom man måste ha en fungerande plattform, utan problem.
6. En 3:a
7. Ja, Jag har gått utbildningen.
Vad tyckte du om den?
De var de jag sa nyss det här med portalen. Då skulle man använda surfplatt, som vi inte hade
på våra projekt. Något projekt gick och köpte en direkt. Men det fanns inte direkt något behov
av att köpa en surfplatta till varje projekt men någon stans där fastnade vi, tycker jag. Nu finns
det, tror det heter SharePlus som vi skulle testa och gå skyddsronder och testa det. Jag gick två
skyddsronder men sen blev det krångligt och de får det inte bli, de måste bli enklare på något
vis. Vi skickade in den informationen men det hände inget med det. Då faller man tillbaka till
att inte använda surfplatta.
Tycker du att utbildningen var givande?
Ja, det tycker jag och jag har apparna i Skanska app-katalog. Jag använde appen för att mäta
buller. Den är inte Skanska egna men det är ett smidigt sätt att få upp ett referensvärde när det
gäller arbetsmiljö. Jag har också kollat på någon som visar vart närmaste hjärtstartare finns.
Dom apparna ligger i Skanskas app-katalog. I början fanns det 6 appar och sedan skulle man
”skuta ut” appar som dom sa. Det finns också en app för Skanskas värderingar och byggväder.
Sen använder jag Info Bric som är smidig för oss på väg och anläggning. Nu är jag på en totalare
med hus och där har vi en etablering där man kan registrera sig men det är inte alltid så, vi kan
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vara på en väg, den är smidig. Jag har varit inne i OneSkanska appen för att se hur lång man
kommer på en telefon, men man kommer inte så lång. Man får ut information som berör alla
internt där men när man vill in på typ fakturahantering så går det inte. Men man måste logga in
mot intranätet med användarnamn och lösenord.
Måste du då vara på Skanskas nätverk?
Nej.
8. Ja, det tror jag med allt. Att bli påmind och kunna sätta av tid via utbildningar blir att jag som
person kommer igång lättare.
Har du fått någon annan utbildning om digitala verktyg än digitalt körkort?
Nej, det tror jag inte. Kanske när man var produktionsingenjör när man var ny på Skanska. Då
var det utbildning i SPIK som är vårat kalkylprogram.
Finns det någon applikation till SPIK?
Nej.
9. Ja det har jag. (Se fråga 7). Jag har Word och Excel för att kunna läsa sådana filer när dom
kommer på mailen.
10. Ja, från telefonen och Ibinder så kan jag uppdatera t.ex. en bygghandling och kunna visa
den direkt istället för att skriva ut och plasta och sedan gå ut och visa… Där ser jag den stora
vinningen med det, är ett stort kliv dit. Då måste alla lagen har surfplattor och överväga dom
kostnaderna och ha en portal som funkar och inte som nu. Där ser jag en vinning i det. Det tar
mycket tid att vara uppdaterad och hålla koll på uppdateringar av ritningar. Gubbarna vet inte
om det för en jag kommer med ritningen. Om det skulle plinga till, och dom hade haft en
surfplatta så hade dom vetat de direkt när dom står där ute.
Tror du att de kommer bli så i framtiden?
Ja jag hoppas ju på det. I alla fall på dom projekten där man inte är på ett samlat område. Att
kunna skicka ritningar digitalt till en surfplatta är smidigt istället för att åka och skriva ut och
sedan tillbaka. Där finns det tid att spara.
11. Om ritningen är digital eller inte, så tror inte jag att man bygger varken sämre eller bättre.
Om man missar revideringar, om man har en gammal ritning så kan kvalitén kanske försämras.
En skyddsrond blir inte bättre kvalité om du går med en surfplatta istället för ett papper, det tror
jag inte. Kanske är det jag kan svara.
12. Skyddsronden, som vi nämnt tidigare. Ritningar. Om 10 år borde vi vara där tycker jag. Allt
ritas i 3D så det finns sådana underlag för det. Det gäller bara att hitta en portal där emellan
istället för att sitta på sin ritningshög.
13. Man behöver ett skallkrav, från en myndighet eller från byggbranschen eller en intern regel
som göra att allt blir av automatik för då ska alla göra så. Men annars är det att färdigutveckla
produkter innan man går över. Det måste gå smidigt. Man kan inte lägga halva sin arbetsvecka
på att försöka komma igång, för de har man inte tid med. Mjukvaran måste vara så bra att man
vet att det här blir bättre. Det är nog steg ett tror jag. Sen är det också att hålla liv i det. Jag fick
frågan här om veckan om jag använde SharePlus, och då svarade jag ärligt nej och då kommer
det bli borttaget. Då tänker man att, var inte detta framtiden eller varför tar ni bort det.
14. Nej, inte någon alls.
Läggs det upp någon uppmuntran på OneSkanska?
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De står att man ska gå och vi blev inbjudna till digitala körkort, då är det ju dom som jobbar
med digitala körkort som gör det och dom hypar de och vill att vi ska gå men det är distriktschef
som bestämmer vad vi går och inte går. Om han vill att alla ska gå så kanske han samlar ihop
här istället för att alla ska åka iväg för att gå. Det är inte någon uppmuntran men det är inte
någon som hindrar heller. Det är inte så att, nu ska vi digitalisera oss här, tycker jag inte.
Är det något du saknar?
Nej inte direkt, det kommer succesivt. Det är inget som bromsas men det gasas inte direkt heller.
Sen kanske det är någon som går i bräschen så kanske man hakar på där.
15. Nej det är inget som jag har tänkt på.
16. När inte mjukvaran fungerar. Det blev en belastning när jag testade att gå skyddsronden och
det inte fungerade, då blev den ronden mycket jobbigare. Om jag hade fortsatt att kämpa med
det så hade de kanske tagit 45 minuter istället för kanske 15 i vanliga fall. Då hade jag kanske
känt att det hade blivit dubbelarbete då jag först skulle fyllt i den där ute och sedan behövt fylla
i min gamla mall, de är dubbelarbete i min värld.
17. De tycker jag fungerar bra. Det är veckoinformation som vi får ut ifrån OneSkanska som vi
får hämta själv. Vi får även ut säkerhetsinformation i regionen, allt ifrån allvarliga olyckor och
tillbud till säkerhetsdatablad och en gång i kvartalet får vi ut en arbetsmiljörapport ifrån
regionen. Där är det alltid med en jämförelse mellan andra regioner och Skanska i Sverige. De
tycker jag fungerar bra.
18. På projekteringssidan tycker jag att den går väldigt snabbt framåt. Senast jag hörde nu var
att man hade någon visning nytt bostadsområde i Stockholm med VR-glasögon. Där hör man
mycket nya grejer. När man hör från våra mätare som jobbar med Auto Cad program så händer
det mycket där.
Vad händer med de som du själv använder?
De går bra så, men sen vet inte jag hur man ska kunna göra det smidigare.
Vad tycker du om hastigheten?
Kollar man byggbranschen mot andra branscher så går det inte snabbas här, skulle jag tippa på.
Det känns som att det finns förbättringar där. Projekteringssidan går framåt som sjutton men
det kommer ändå ner på ritningarna ändå, även om det är värsta 3D-ritningarna så blir det ändå
en 2D ritning som ligger på bordet och den ser lika ut som det gjorde för 20 år sedan. Det finns
dock en poäng med det också, man har ritningar som är ingenjörens verktyg och det gå inte att
ändra. Hur mycket information behöver man i varje led, som en elektriker hur mycket
information behöver montören. För mycket information kanske inte är bra heller, det kan bli
rörigt.
19. Någon stress känner jag inte, det är jag nog för ung för att känna att det går för fort. Det är
snarare att jag känner att det går lite för långsamt.
20. Eftersom vi har folk som jobbar med det här som BlueBeam-experter till folk som jobbar
med olika portaler så ligger ansvaret på dom. Att få fram rätt mjukvara och förankra den.
Antingen ha någon pilotregion som går i bräschen eller något projekt som man prövar på. På
något sätt måste ansvaret ligga där och lyckas förankra det i någon ledningsgrupp.
21. Jag ser inte min egen roll. Jag tycker att vi har ett ansvar att när vi får tillfälle att gå kurser
och man ser att det finns en vinning i det att verkligen försöka. Och där har jag ett ansvar att
om det finns bra mjukvara och utbildningar så hamnar ansvaret på mig som person att ta tillvara
det till projektet.
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Uppmuntrar du folk runt om kring dig att använda detta?
Ja, t.ex. Info Bric där det finns mjukvara som fungerar och alla ser en vinning i det. Och sen
har jag uppdaterat gubbarnas mobiltelefoner till smartphones för att dom behöver den för att
kunna använda BIA-appen. Men om det inte fungerar så blir det istället att man släpper det och
då kan jag inte mer än att återkoppla att detta tycker jag inte fungerar bra. Då ligger ansvaret
hos dom att ta in informationen och utveckla.
22. Ja, i den mån att vi är en utav dom största i Sverige.
Har du någon uppfattning hur era konkurrenter ligger till med detta?
Nej, jag vet inte. Men jag skulle bli förvånad om inte Peab och NCC och dom inte har liknande
utvecklingsavdelningar för det. För det händer ganska mycket på den fronten.
23. –
24. Om du får problem med en mobiltelefon eller app vet du då vem du ska vända dig till?
Ja, han sköter IT åt oss på väg och anläggning i vår region eller distrikt.
25. Om du vill lämna feedback på en app, vet du då vart du ska vända dig?
Nej det har jag aldrig gjort. Men man borde kunna göra det på App Store.
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Intervju 11, respondent 13
1. Produktionschef
2. 11 år
3. Yrkesarbetare i 4 år och arbetsledare i 3 år.
4. Nej det gör jag inte. I vårt distrikt Småland får vi information kontinuerligt, så jag upplever
inte att det finns några problem med projektinformation.
Hur tycker du att information som rör era projektportaler fungerar?
Där Ibinder, där all information finns. Där finns det inte några problem.
5. Nej det kan jag inte säga.
6. En 5:a.
7. Ja det har jag. Vi har fått utbildning av Go Mobile men det ligger inte på oss, vi kan inte bara
gå en utbildning utan vi måste bli erbjudna av våra chefer. Vi vet att det finns men vi har inte
blivit erbjuden det. När cheferna tycker att det är dags genomföra utbildningen då gör man det.
Man kan efterfråga om man vill det.
Är det något du kan tänka dig att gå?
Ja det är klart att man kan tänka sig det.
8. Ja, det är klart att kontinuerlig utbildning eller kontinuerligt arbete med en sak, just med det
digitala går snabb och då är det bra att veta vad som finns.
Om du skulle gå en sådan utbildning hur hade du velat genomföra kursen?
E-learning skulle vara bra eller Skype-möte. I dagens samhälle behöver man inte åka iväg utan
det går ändå. E-learning skulle jag föredra för vi ska inte uppfinna hjulet utan de borde går att
ganska enkelt via E-learning.
9. Ja, BIA-appen.
Vad tycker du om den applikationen?
Den är bra, den är ett verktyg för att fånga stunden men den är inte komplett. Man måste gå in
i datorn för att göra den komplett.
Vad tycker du om att man inte kan göra den komplett?
Det gör inget för min del det. Det viktigaste är att man får med en bild och sen gör man klart
den på datorn i lugn och ro med lite orsaker till varför detta har skett. Har man en bild och det
mest betydelsefulla i verkligheten. Skanska skjuter ut appar till oss hela tiden och det finns en
app som heter ledningskollen, när man ska gräva i marken via deras app och man har gjort en
anmälan att dom ska sätta ut sina ledningar och sedan ritar man in ett område i appen, via GPSen
så blir det en anmälan av det. Info Bric använder jag ibland. Ibinder-appen går jag in och kollar
ritningar och protokoll och andra dokument som finns inom projekten.
Har du en Ipad?
Nej det har vi inte fått av våra chefer så det är mobiltelefoner som gäller.
10. Tar man en bild ute i verkligheten så är det klart att det går att spara tid istället för att sätta
sig vid datorn och skriva. Ja det går att spara.
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11. Allt blir smidigare om man har en surfplatta med killarna som genomför själva arbetet. Har
man en läsplatta ute i verkligheten så kan man kolla protokoll och egenkontroller och risker och
handlingar.
Vad tror du om ritningar på Ipad?
Det funkar och det är bra men man måste ha ett program för att kunna veta skolar och kunna
mäta och så, BlueBeam, men det är så lätt för mina medarbetare att formatera en skala på en
Ipad. Det är inte meningen att dom ska göra det. Det är mer arbetsledarens arbete eller
produktionschefen. Möjlighetenen finns så att digitala verktyg hjälper oss och kommer att
hjälpa oss ännu mer i framtiden. Ställtiderna blir kortare och man kan kolla upp saker direkt.
12. Det är att man ska använda det som finns idag fullt ut. Att ta klivet in i den digitala framtiden
och de tekniska möjligheterna som finns. De flesta utav medarbetarna som finns här är lite äldre
och det kanske inte är så lätt om man är född på 50-talet. Då kanske man inte går in i en Ipad
och in i BlueBeam och skala. Då går man till ritningen som man alltid har gjort. Sen är frågan
om allt ska vara digitalt. Beställarna kräver fortfarande pappersdokumentation, så du kan var
hur tekniks som man vill och ha allt i ett USB-minne men sen måste ändå allt skrivas ut.
Vad tycker du om att allt ska vara på papper?
Nej, det kan jag inte säga är bra. Men säger beställaren att vi vill ha alla egenkontroller på
papper i en pärm så får dom det.
13. En spark i rumpan. Och att det blir beslut uppifrån i Skanskas hierarki och att man
bestämmer att nu ska vi köra detta. Annars använder vi Ibinder och BIA, så vi lever som vi lär
på väg och anläggning.
Upplever du någon skillnad på Väg och anläggning mot hus-sidan när det gäller digital
utveckling?
Jag jobbar en del med husprojekt. Dom är före oss vad det gäller surfplattor, dom går med
skyddsrond med surfplatta men vi går fortfarande med papper.
Är det något du skulle vilja testa?
Ja, testa kan man göra men vi kan inte bara gå och hämta ut en surfplatta, vi kör med papper.
14. Nej, ingen uppmuntran. Det som uppmuntras är att vi ska jobba säker eller inte allt och
rapportera våra observationer i BIA-appen, det är de som uppmuntras.
15. Att beställaren vill ha dubbelt av allt. Alla ritningar, alla protokoll, alla handlingar i
pappersformat som blir dubbelarbete. Nej det är inte så mycket dubbelarbete.
16. När det inte fungerar, då blir det en belastning. Eftersom vi sitter i projekt så är det svårt om
man inte har internet så är det svårt. Vi sätter upp nätverk på lite större jobb men det är inte
gratis. Det är inte alla arbetsplatser där man har tillräckligt med internet för att kunna använda
digitala verktyg.
17. Det fungerar fantastiks bra. Det är uppdelat i förgreningar som Väg och anläggning och
sedan i regioner. Sen har man registrerat sin profil så är det något som händer på Väg och
anläggning så poppar det upp för mig på OneSkanska. Det är ett bra forum och det är lätt att
hitta information om projekt runt om i världen. Sen får vi veckonyhter som kommer varje
måndag och det kommer i OneSkanska.
Har du provat att använda OneSkanska i din mobiltelefon?

41

Bilagor
Ja, så jag har provat en gång och det funkar när man är inne på ett Skanskanätverk, men inte
hemma. Den appen dök upp och där får man inte någon information så det var en kollega som
upptäckte att den låg på telefonen.
Vad tycker du om att dom inte ger information om att den finns?
Nej, det är bra att det skjuts ut.
18. Det går fort, utvecklingen går snabbt. Det gäller att veta vilka bollar man ska springa på.
Känner du att det går lite för fort?
Jo men det gör det, man har kollegor som inte är i den digitala utvecklings åldern.
Om du ställa byggbranschen mot andra branscher, hur tycker du att den står sig?
Jag kan inte svara för byggbranschen men vi tar ett stort steg om vi får ut Ipads i våra projekt
och att vi kan använda ritningar på Ipads, de är nästa steg för oss.
19. Nej jag känner ingen stress, varken över den digitala utvecklingen eller arbetet i sig.
20. Vi har personer som jobbar med dator och appar och digitala verktyg som IT ansvarig i
varje distrikt och region och den personer har ansvaret för att driva utvecklingen framåt.
21. Min egen roll som PC är att när vi blir tilldelade att verktyg som vi ska använda så får jag
applicera detta i verkligheten. Det är lätt att sitta på ett kontor i Växjö eller i en skolbänk och
säga att det är bra, men det är skillnad när man står där ute och det regnar och man har handskar
på sig, då är det inte så lätt att kolla på en ritning i en Ipad. Min roll är att applicera det teoretiska
från en skolbänk till verkligheten.
Uppmuntrar du dina medarbetare att använda digitala verktyg?
Ja, det gör vi. Vi går igenom hela tiden och pratar om BIA-appen. De är det vi tjatar om och att
vi uppmuntrar om mailen för jag mailar en del information.
22. Våran hemsida har blivit en applikation och att Skanska inte använder sitt koncept för att
vinna projekt, för vem som helst kan gå in på Skanska och göra E-learningar och se hur vi
arbetar. Skanska är öppna och transparanta.
Har du någon uppfattning i hur era konkurrenter står sig när det gäller digitalisering?
Nej.
23. –
24. Om du skulle få problem med en applikation eller en mobiltelefon, vet du då vem du ska
vända dig till?
Ja, IT ansvarige eller våran support.
25. Om du skulle vilja lämna feedback på en app, vet du då hur du ska göra?
Har du gjort det någon gång?
Ja, personlig feedback till en produktionschef i Växjö, på appar. Han får information ifrån
verkligheten och sedan får han sköta det uppåt i Skanska.
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Intervju 12, respondent 6
1. Arbetsledare
2. Knappt ett år.
3. I 28 år arbetade jag som yrkesarbetare.
4. Nej, det kan jag inte säga. Jag är inte så insatt men vi har allt på datorn så vi har fåran
gemensamma mapp. Jag tycker att det har fungerat bra hittills men jag sitter inte så mycket med
sådan.
5. Nej, det känner jag inte.
6. En 2:a, jag är inte så bevandrad i teknik.
7. Nej.
Vet du vad det är?
Nej inte direkt men jag vet att det har med att lära sig dator och mobiltelefon.
Skulle du vilja genomföra en sådan utbildning?
Ja, det är nog inte fel. Det hade nog gjort nytta tror jag.
8. Ja, det tror jag.
Om du skulle få utbildning, hur skulle du vilja att utbildningen genomfördes?
Jag tycker alltid att det är lättare en person som håller i en utbildning, E-learning är också bra
men det är svårt att ställa frågor.
9. Ja, BIA-appen använder vi ganska mycket. Det är den jag använder.
Vad tycker du om den?
Den är bra, smidig och man har den alltid med sig.
Vad tycker du om att man måste gå in i datorn i efterhand och fylla i uppgifter?
Det har jag inte gjort, men det är nog ganska bra för då kan man specificera observationen lite
mer. Nu är det mer att när man ser det så kan man knappa in det direkt för annars kanske man
glömmer bort det. Den blir lite grov i telefonen så får man göra den fin i datorn. Jag har också
prövat Info Bric som jag tycker är smidig men jag föredrar att gå igenom en grind. Finns det
inte någon grind eller om det är ett stort arbetsområde så är det perfekt.
10. Nej, det kan jag inte säga.
Så hur kommer det sig att du använder BIA-appen om det inte sparar dig tid?
Det finns inte några alternativ, förr rapporterade vi på papper men det vet jag inte om det görs
längre. Om det hade funnit papper så hade jag givetvis använt BIA-appen ändå.
Känner du någon press från Skanskas att ni måste använda applikationer?
Ja, det har vi. Är jag riktigt anti t.ex. BIA-appen så kan jag gå till min PC och säga att han får
skriva den. Men då blir det inte bra ändå. Jag känner inte någon press att jag måste använda
appar men jag har inte något alternativ egentligen. Men nu är BIA-appen ett bra alternativ så
det är jag helnöjd med.
11. Jag vet inte på vilket sätt. Ja det kanske man kan göra eftersom man kan ha den ute och
skriva ner saker direkt istället för att försöka komma ihåg saker.
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12. Jag hade önskat att man kunde ha ritningar med sig ut och det kan man nu egentligen men
då blir dom väldigt små.
Vad tror du om att använda en Ipad till ritningar?
Det skulle vara smidigare och de skulle kunna fungera.
13. Att man skulle få mer utbildning. Jag har märkt att det finns folk som är lite anti och det är
lite av en generationsfråga. Är man lite äldre så känner man nog inte något behov av att sätta
sig in i tekniken Det är skillnad med yngre som är uppväxta med det och nästan lever i telefonen.
14. Ja, med BIA-appen, den håller dom fram ganska mycket.
Vem är det som trycker på?
Det är hela vägen från distriktschef som vill att vi ska använda den.
Kommer det någon uppmuntran via OneSkanska och nyhetsbrev?
Nej det är mer personlig kontakt som uppmuntran kommer ifrån.
15. Ja det är mycket dubbelarbete eftersom mycket ska sparas på datorn men även på papper,
det blir en sorts dubbelarbete. Så det är det mesta.
Hade de kunnat undvikas om det hade funnits digitala verktyg för det?
Nej, inte vad jag kan komma på direkt.
16. Det är om man inte förstår det digitala verktyget, då blir det jobbigt. När man inte förstår
den helt enkelt.
17. Vi får information i telefonen när det gäller tillbud och observationer, men inte av Skanska
i stort. Den informationen får man på datorn och sen finns det som applikation också men det
blir lite för litet på en telefon.
Har du provat OneSkanska-appen?
Jag har varit inne och tittat på den en gång, men jag tycker att det är för smått.
18. Det är bra, allt som utvecklas är för att förenkla och jag tror att det kommer att användas
mer än vad det gör idag. Jag tror att yngre använder det mer än äldre så det blir nog mer
användning.
Hur känner du om användningen skulle öka?
Det är helt okej för mig. Är det bra grejer så ska det användas.
Vad känner du om utvecklingshastigheten i branschen?
Det är svårt att hänga med, man måste vara intresserad och vilja prova.
Känner du att det går för fort?
Nej jag lider inte av det. Jag provar gärna men jag har lite svårt att förstå hur det fungerar
eftersom man inte är uppväxt med det.
Om man ställer byggbranschen mot andra branscher, hur tror du då att den står sig?
Där tror jag att byggbranschen ligger efter. Det är min känsla att det fortfarande inte är så
mycket digitalt arbete.
19. Nej, de kan jag inte säga.
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20. Det måste vara uppifrån om man vill göra allt digitalt. Jag vet inte på vilken nivå som ska
ansvara men det borde vara något som hela Skanska ska göra, de måste vara över distrikts nivå.
21. Jag skulle kunna använda det lite mer.
Uppmuntrar du dina kollegor att använda digitala verktyg?
Jag vill att alla ska använda BIA-appen eftersom den är bra men sen kan jag inte säga att jag
pushar för att använda appar. Om jag ser något som jag tycker är bra så kan jag göra det. Men
för ren information som vi får igenom nyhetsbrev, men det är inget som jag säger att någon
borde kolla upp.
22. Ja, de får man nog säga eftersom det kommer lite utskick hela tiden. Så det tror jag att dom
är. Dom vill nog att vi ska använda det mer.
Har du någon uppfattning hur era konkurrenter ligger till med den digitala utvecklingen?
Nej jag har inte en aning. Man borde ha hört något rykte så jag har inte en aning.
23. 24. Ja, jag ringer supporten.
Har du använt supporten?
Ja, hade problem att komma in på Info Bric så hade jag kontakt med dom och dom kunde hjälpa
mig.
25. Nej.
Vet du hur du ska gå till väga om du skulle vilja göra det?
Nej, det gör jag inte. Det har jag aldrig reflekterat över.
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Intervju 13, respondent 3
1. Yrkesarbetare
2. 32 år
3. Nej
4. Nej, det gör det inte vi får veckonyheter och sms nyheter.
Skulle du kunna få ritningar i din mobiltelefon om du skulle vilja?
Det vet jag inte.
5. Jag tror att det fungerar bra. Jag vet inte riktigt hur man skulle göra om de skulle fungerar
bättre.
6. En 2:a
7. Nej. Jag har inte hört talas om den.
Skulle du vilja gå en utbildning inom digitala verktyg?
Ja, absolut. Det bästa vore om någon kunde gå igenom så att man kan ställa frågor.
8. Det skulle det säker göra, om man blir uppdaterad och lättare kunna ta till sig av
informationen.
Är utbildning något du saknar idag?
Nej, inte som det ser ut idag men om man får ritningar på en läsplatta så kanske det skulle
underlätta. Jag vet inte hur man ska förvara den, kanske i en maskin.
9. Ja, vi har BIA-appen för tillbud och olyckor och den har jag på min mobiltelefon men har
inte behövt använda den ännu. Jag har varit inne och kollat på den så att jag vet hur den fungerar,
den är väldigt enkel.
Vad tycker du om den?
De är en direkt koppling till situationen och man har alltid med sig telefonen så att jag kan ta
en bild och skriva en text om det.
Så du vet alltså hur du ska använda den om du behöver den?
Ja.
Använder du mailen på din mobiltelefon?
Ja, vi får information där ibland så jag brukar läsa där.
10. Om jag skulle ha haft en läsplatta så givetvis. Istället för att springa in och läsa ritningar så
kan jag kolla direkt på plats.
Efterfrågar du en läsplatta?
Nej, inte direkt men om man har möjligheten så måste det finnas en förvaring också. Men när
jag funderar tror jag att de kan spara mycket tid när man kan kolla snabbare.
11. Absolut. Om det skulle vara några oklarheter så kan man snabbt gå in och kolla istället för
att tro att det ska vara på ett visst sätt. Då får man mer svart på vitt hur det ska vara. Är det
några oklarheter så släpper man inte det nu heller så det är mer tidsbesparande.
12. Inget som jag kan komma på direkt.
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13. Det är framför allt lite lättare utbildningar som visar hur man sparar upp information och
hur hittar information och hur man kommer åt ritningar och sådana saker, alltså utbildning.
14. Ja, det har jag gjort via BIA-appen. Dom trycker på att man ska använda den om det har
hänt något genom att ta ett kort eller skriva en text annars är det lätt att de glöms bort. Därför
är det bra att ha den i telefonen eftersom den alltid är med.
Vem är det som uppmuntrar?
Det är platschefer och arbetsledare som tar upp det muntligt vid möten ibland.
Kommer det uppmuntran i veckobrev också?
Nej det kan jag inte påstå.
15. Nej, det har jag inte.
16. Det kan jag inte svara på eftersom vi inte använder det så mycket i det praktiska arbetet.
Det som man kan tänka sig om vi skulle ha en läsplatta är vart ska vi förvara den när vi är ute.
Om vi har den på kontoret så kan vi lika gärna kolla på en ritning, det måste vara smidigare
annars är det inte lönt.
17. Vi får veckonyheter utskrivet men vi har möjlighet att komma in och titta via våra telefoner
om vi vill. Allt finns så man behöver bara ta sig tid att leta.
18. Det är bra. Att kunna ta kort på en sak och kunna spara den så kan man gå tillbaka senare
för att se hur det var vi gjorde. De tycker jag är en enkel och bra grej.
Hur känner du med utvecklingshastigheten?
Eftersom vi som yrkesarbetare inte jobbar så mycket med datorer så kommer vi inte i kontakt
med det så mycket. Jag kan tänka mig att arbetsledning och projektchef, att informationen går
snabbt där emellan så att alla är uppdaterade.
Har du någon uppfattning om hur byggbranschen står sig mot andra branscher?
Jag tror att vi är rätt så långt framme, det är vad jag gissar. Jag menar att det är ett
generationsskifte i byggbranschen som alla andra branscher. Dom som kommer nya till
byggbranschen är födda i datoråldern och kan detta så jag tror inte att det är någon större
skillnad.
19. Nej det gör jag inte.
20. Det är nog våra distriktschef som är våra högsta chef. Tycker han att vi ska arbeta med det
så får han lägga ut att vi ska göra det.
21. Kommer det till den punkten att vi ska använda digitala verktyg så kommer jag givetvis gör
det och jag kommer att göra mitt yttersta för att det ska fungera, på min nivå. Jag är inte rädd
för att använda det.
Uppmuntrar du dina kollegor?
Vi använder det inte men det borde vi göra och hjälpa varandra om vi ska börja med det.
22. Ja det tycker jag. Alla är uppkopplade och alla ska få ta del av informationen.
Har du någon uppfattning om hur era konkurrenter ligger till i utvecklingen med digitala
verktyg?
Jag tror inte att det är någon större skillnad eftersom det är samma generationsskifte i hela
branschen.
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23. Det tror jag att jag skulle. Jag känner inte något tvång. Men det är klart om det står i
arbetsbeskrivningen att det är ett digitalt verktyg som vi ska använda så är det de man får göra.
24. Ja, till min produktionschef för han är duktigt på det digitala.
25.
Har du lämnat feedback?
Nej.
Om du skulle vilja det, vet du då hur du ska göra?
Nej, det vet jag nog inte. Det är inget som jag har reflekterat över.
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Intervju 14, respondent 14
1. Produktionschef
2. 12 år
3. Ja, arbetsledare i 4 år. 3 år på högskoleutbildning.
4. Ja, det finns det. I vissa problem så har vi inte någon gemensam projektportal, datorstödd, då
blir det ett problem med delning av projektinformation. Då blir det jag som måste förmedla
informationen via papper eller muntligt. Men om man har en projektportal så löser inte det alla
problem, den måste skötas. Allt ifrån att en projektör lägger in nya ritningar, då måste den
personer kommunicera det via ett meddelande. Och även där att man bara kommunicerar det
till folk som är berörda så att inte alla får det.
Hur tycker du att de sköts idag?
Det är väldigt varierande, det är som regel ganska dåligt uppstyrt. Det är sällan att man pratar
om det på startmöten, vad man ska ha för rutiner. Man säger att ” vi har Ibinder och det kör vi
på”.
Saknar du att man inte tar upp det på startmöten?
Ja, man skulle styra upp det lite grann. Just det här att när man lägger in nya dokument, ska
man ha inställningen att det går ut ett meddelande eller inte. Det finns många frågeställningar
kring det.
5. Nej. En projektportal är bra och det är nog de sätten man ska använda, jag vet inget annat.
Finjustera i rutiner för hur man använder portalen.
6. En 4:a
7. Nej, det tror jag inte.
Har du hört talas om utbildningen?
Nej det tror jag inte.
Skulle du vilja gå en utbildning som handlar om applikationer?
Ja, absolut det saknar jag.
8. Det är inte säker. Det är inte säkert att utbildningen skulle göra att användandet skulle öka.
Anledningen till att bi inte använder digitala verktyg jättemycket är att vår närmaste chef inte
tycker att vi ska göra det. Han tycker inte att mjukvaran är så bra att det hjälper oss.
9. Ja, det har jag, BIA-appen (Olyckor och tillbud) och trådlösa personalliggaren (Inforbric).
Vad tycker du om BIA-appen?
Den är begränsad för att man måste komplettera med dator. Men för våra yrkesarbetare är det
jättebra att dom kan rapportera för det ska vara enkelt för dom. Det ska inte vara så mycket, en
bild och några ord. Sen kompletterar jag. Så det är både för- och nackdelar med att man måste
komplettera vid datorn.
Vad tycker du om personalliggar-appen?
Den är jättebra eftersom det är inte på alla arbetsplatser som man har en in och utgång där man
skannar sitt kort. Via appen kan man logga in och ut var man vill.
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10. Ja, absolut. Det måste det kunna spara tid. Men det bygger på att man kan fullfölja och göra
färdigt i appen så att man inte måste komplettera inne på kontoret med att skriva ut papper och
kanske skanna in, får då upplever jag det inte som att det blir ett hjälpmedel utan man måste
kunna gör fullt färdigt. Det är där jag ser begränsningarna idag.
11. Ja, absolut. Det blir enklare att kommunicera till produktionspersonalen, speciellt när det är
mycket revideringar på ritningarna och där är det en stor grej. Om man har en Ipad och jobbar
med en projektportal så får man ritningen och kan visa den. Okej, man har inte någon
pappersritning men du kan ge information och visa att detta är ändrat. Då vet dom det och de
kan ibland räcka. Idag, när man inte har en Ipad så känns det som att jag måste skriva ut ritningar
och det finns inte alltid tillgång till skrivare på dom mindre projekten. Då måste jag åka till
kontoret, skriva ut och sedan tillbaka.
Har du en Ipad idag?
Nej
Är det något du skulle vilja ha?
Ja, de skulle jag vilja.
12. Det är mycket papper idag och jag skulle behöva en Ipad, de skulle hjälpa mig mycket. Det
finns större arbetsplatser där man har information vi tv-skärmar och kan få ut information på så
sätt. Jag är på många små arbetsplatser och då blir det små etableringar och det blir begränsat
när vi har möten med presentationsmöjligheter. När vi sitter och gör E-learnngar så händer det
att vi sitter vid min bärbara dator och kollar på den. Det är ett bekymmer, små arbetsplatser ger
små etableringar, så är det.
13. Hos den äldre generationen är det nog framföra allt kunskap och vilja. Hos den yngre
generationen är det tillgängligheten, att vi får möjligheten att använda en Ipad. Att
programvarorna ska blir mer pålitliga om det nu är så.
Hur känner du idag, får du tillgång till de verktyg du vill?
Det har varit så hittills.
14. Nej, det är inte någon uppmuntran.
Saknar du uppmuntran?
Vi pratar öppet om det, och min chef är öppen med vad han tycker. Och jag tror att det är
ändringar på gång. Jag vet att det är projekt i distriktet där man använder Ipads och jag antar att
man gör utvärderingar där.
15. När man ska maila saker så upplever jag att skriva ut och sedan skanna in och skicka iväg.
Det känns som ett dubbelarbete.
Skulle det kunna underlättas med ett digitalt hjälpmedel?
Ja, det antar jag att de skulle, de tar jag för givet att de skulle.
16. När programvaror inte är pålitliga och struliga system. Dålig uppkoppling om man är
beroende av det.
Hur vanligt är det med lokala nätverk vid etablering?
Det är vanligt om det är lite storlek på etableringen. Sen tycker jag idag att jag har bra
uppkoppling, även med datorn. Det är möjligtvis ute i skogen någon stans där det inte fungerar
men det är sällan. Det är inte något jätteproblem.
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17. Det är hur mycket information som helst på OneSkanska men det går att begränsa till
Skanska Sverige och även ner på väg och anläggning, så det går att begränsa ganska bra. Det
finns inte för lite information på OneSkanska i alla fall.
Blir det för mycket information?
Ibland kan det kännas som att man blir dränkt i information. En del personer tar förgivet att om
informationen finns på intranätet så har man tagit del av den. Men Skanska är ett stort företag
så det blir mycket information, man får försöka sålla lite själv.
Har du provat att använda OneSkanska på telefonen?
Ja men ytterst lite via appen.
18. Den är ganska långsam känns det som, det händer inte jättemycket. Eller så får jag inte ta
del av utvecklingen. Sen vet jag inte hur det ser ut inom projektering, om det händer mer där
med 3D-modellel. Man får hoppas på det.
Om du jämför byggbranschen mot andra branscher hur tycker du att den står sig?
Vi är ganska så konservativa så det går nog snabbare i andra branscher.
Skulle du önska att utvecklingshastigheten ökade?
Ja, det skulle jag.
19. Nej, det har jag inte.
20. Högt uppe i hierarkin men lite närmare mig så är det distriktschefen. Det är inte svårare än
så.
21. Det jag kommer i kontakt med idag är simpla grejer och våra yrkesarbetare. Dom är
verkligen inte vana att jobba med smartphones. Bara det här med att skapa konton och sådana
saker får man hjälpa dom med.
Hur upplever du viljan?
Det är varierande. Men oftast så är inte vilja jättestor. Dom tycker det är jobbigt, den äldre
generationen. Den yngre är inte några problem. Men majoriteten är äldre.
Uppmuntrar du dina kollegor att använda digitala verktyg?
Ja, och det är egentligen att uppmuntra produktionspersonalen att använda BIA-appen. Det
pratar vi mycket om.
22. Svårt att svara på de. Jag vet inte.
Har du någon uppfattning hur era konkurrenter ligger till när det gäller digitala verktyg?
Det är svårt att svara på men jag tror inte att dom ligger före oss. Det är nog ganska lika mellan
dom stora företagen skulle jag tro.
Om man jämför hus-sidan mot väg-sidan, vem har kommit längs?
Min erfarenhet lokalt är att hus-sidan är längre fram när det gäller användandet av digitala
verktyg, kontra oss på väg och anläggning. Dom är före, definitivt. Dom har som regel Ipads
ute i projekten så att dom kan gå skyddsronder och tillgång till ritningar och andra dokument.
23. Det är inte några tvång utan det som fungerar bäst.
24. Ja, jag ringer våran helpdesk och sedan blir jag lotsad vidare.
Har du provat det?
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Ja, med telefon. När vi har haft problem med BIA-appen och då har vi vänt oss till vår
arbetsmiljöstab här i regionen och då har problemen löst sig.
25. Nej det har jag inte gjort.
Om du skulle vilja göra, vet du då hur du går tillväga?
Nej det tror jag inte. Jag har inte reflekterat över det.
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Intervju 15, respondent 16
1. Produktionsingenjör.
Projektingenjör – jobba med KMA, kvalitet och arbetsmiljö.
2. 1 år och 2 månader.
3. Jag har arbetat som arbetsledare 3-4 månader.
Förvaltare i 7 månader.
4. Nej, det har vi inte problem med. Det går jättebra. Även om man inte hittar så vet man vilken
person som kan hjälpa med detta. Vi har flödesschema som vi kan se vilka som kan hjälpa dig
med vilket. Det hjälper ofta.
Har ni någon projektplan?
Ja, det har vi. Vi har SharePonit, vi har Chess, vi har Byggnet. Jag jobbar mest på SharePonit.
Har ni använt de portalerna på det här projektet då?
Ja
Hur kommer det sig att ni har så många olika?
På SharPoint hittar man det mesta. Jag vet inte varför vi har så mycket. Det utvecklas hela tiden.
De försöker med nya grejer. Det är inte rörigt. Jag är glad i SharePoint och jag hittar allting där.
5. Faktiskt inte. Jag tycker att ESS har kommit fram till en jättebra nivå. Jag tycker inte det
skulle funka på ett annat sätt. Det kanske finns nyare och bättre verktyg men det vi jobbar med
är ganska lätt att lära. Det går bra med struktur. Jag upplever inte att vi har några problem alls
angående informationsdelning.
6. 4
7. Ja, det har jag fått innan jag började här på ESS. Men jag tror att alla har fått det erbjudandet.
Jag har gått utbildningen. Det var två tillfällen tror jag. Jag gick den ganska tidigt. Det hade
varit mycket mer givande om jag hade jobbat här och sedan gått utbildningen. Jag var jätte ny
på Skanska. Jag skulle vilja gå om det.
Kommer du ihåg vad du tyckte om utbildningen när du gick den?
Jag tyckte den var bra. Det var mycket information och nya grejer. Men hur mycket har fastnat?
Det är inte mycket jag kan komma ihåg. De pratade lite om BlueBeam och projektytan. Jag vet
att en av dem som tillverkade den här utbildningen är med här på ESS. Så man känner sig trygg.
Om jag behöver något så går jag direkt dit.
8. Ja, klart. Men man behöver inte ha så många utbildningar. Det krävs lite vilja att ändra på
rutinerna på arbetssättet. Det är många som kan använda SPIK, men de föredrar ändå att
använda Excel istället. Så de exporterar det som finns på SPIK, till en Excelfil. Så oavsett hur
mycket utbildningar vi får så spelar det ingen roll om de inte bestämmer sig för att nu ska vi
jobba med SPIK. Vissa är vana vid att jobba på ett visst sätt och så vill de inte ändra på det. De
vill köra samma sätt. Det är lite svårt för de som är äldre, att ändra på deras arbetssätt.
Om du skulle få mer utbildning, tror du att du skulle använda det här?
Ja, jag skulle använda det mer. Jag använder det redan på ett bra sätt, men om det finns nya
applikationer så ja.
9. Ja, ofta.
Vilka applikationer?
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ProjectPlace heter det SharePoint – Dela ritningar. Den använder jag inte ofta. På en Ipad funkar
den jättebra men jag har inte provat så mycket på mobilen. Men på Ipaden funkar det. Alla
arbetsledare har fått en Ipad.
CVTD - bokning för resor inom Skanska, som Skanska betalar för.
Skanska Code Of Conduct
Skype företaget
BIM360 field – Det är ett system som ESS använder just nu. Arbetsledare har sina
egenkontroller ute. Checkar in alla punkter på papper. När det är blåsigt och regnar så är det
jättesvårt. Då får man göra det när man kommer in. Ibland är man uppbokad någon annanstans.
Det blir lite rörigt. Då missar man att göra det. Med 360 så använder man en Ipad. Man kan
kolla punkter som finns och sedan signerar man som vanligt. Man sparar i programmet. Den
funkar jättebra. Man sparar mycket tid och behöver inte springa hit och dit för att samla ihop
checklistorna. Lättare att få allt på en plats bara. Jag som skapar checklistorna.
OneSkanska – Allting funkar bra här. Du kan kolla allt från din specifikation, E-learning, söka
på en artikel. Det är lättare när man gör det på datorn, men jag tror att det funkar att göra det på
mobilen.
10. Ja, klart. Det spar jättemycket tid. Det sparar också jättemycket konflikter mellan
kollegorna. Man behöver inte springa till olika personer för att fråga om saker utan allt ligger
inne i systemet. Även om jag inte är här så kan de ändå kolla upp vad jag gjort.
11. De har högre krav på ESS. Tack vare BIM360 Field, jag tror inte att det finns högre krav
någon annanstans. Just detta program hjälper kvaliteten jättemycket.
De andra applikationerna hjälper mer produktionen, som också är en del av kvaliteten. De
hjälper mest arbetsledarna. Om de är ute och vill kolla någon handling så går det jättesnabbt.
12. Det har jag inte upplevt. Om jag hade jobbat på en liten arbetsplats så hade jag nog upptäckt
mycket grejer som kan förbättras. Men här har de nått jättehög nivå. Så det finns inte så mycket
mer som jag skulle önska mig. Det finns vissa applikationer som är lätt att använda men det går
ändå snabbare med mobiltelefoner. Som skyddsprotokollen går snabbare att göra där ute. Det
går snabbare att använda telefonen och ta kort och skriva några rader än att använda Ipaden och
klicka i. Det tar längre tid att använda Ipaden än att använda telefonen. Den appen funkar bra
tycker jag. Ibland är det lite svårt om man måste byta lösenord och grejer.
13. Lite mer strikta regler för de som vägrar använda digitala verktyg. Det finns de som är äldre
och är vana ett arbetssätt och vill inte byta det. Vissa har svårt att vara flexibla med de nya
applikationerna. Men jag tycker att man ska ha en regler att alla skall använda det. För då måste
alla använda det och då kommer det bli lättare. I början kommer man tycka att det är svårt men
sedan kommer det gå lättare och lättare. Så om ett år kommer det vara lätt. Man lär sig. I början
var det många som inte kände till hur de skulle använda systemen och hur de skulle skruva
checklistor eller hur de ska använda appen helt enkelt. Det var fortfarande en vana att skriva
checklistor i pappersform. Det tog lite tid innan de ändrade på det. Kanske 2 månader.
14. Ja, det var det vi fick som regel, att alla skulle använda BIM360. Det var Produktionschef.
När det kommer från högre position så blir det lättare att övertyga de andra och följa upp det.
15. Skyddsronden. Om jag är ute själv och tar foto via mobilen och antecknar vilka delar som
gäller då blir det jättemycket jobb när jag kommer in. Dubbelarbete att öppna portalen och
skriva in dem igen. Jag gör sällan det när jag är själv ute.
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16. När man har dåligt nätverk. När nätet kopplas av. Att man då inte kan hitta det man vill i
någon annan pärm eller någon annanstans.
Om jag inte har tillgång till SharePoint då stannar mitt arbete upp. Om jag sparat vissa grejer
på min desktop då kan jag sysselsätta mig med grejer tills jag får tillgång till min SharePoint
igen men annars kan jag inte göra någonting. Skyddsrondportalen. Jag kunde skriva in mina
observationer men då jag skriv ut rapporten fick jag tomma sidor. Skyddsrondsprotokollet skall
se ut enligt en viss mall.
17. Jag tycker att det är bra på att sprida information och de flesta har jättebra koll på
OneSkanskas hemsida och portalen. Om man vill så fr man all information. Men om man inte
är nyfiken och prioriterar det så kan man inte lyckas få all information. Så det har lite med
personer att göra. Jag går in på OneSkanska minst 2-3 gånger i veckan. Då hinner man läsa
allting.
18. Mycket satsning på den digitala utvecklingen. När jag gick det ”Digitala körkortet” så var
det många där. Vi var minst 90 personer. Jag tycker att de gjort ganska bra jobb. Att locka in så
många anställda. Jag tror Skanska gör sitt bästa för att sprida digitala verktyget, eller att låta
folk använda det mycket mer.
Vad är din uppfattning i branschen?
Det kostar. BIM 360 kostar jättemycket. Småföretag kommer inte lägga så mycket pengar på
att underlätta deras arbetstid lite grand. Jag tycker att digitala verktyget hjälper jättemycket när
de är i jättestora projekt. Har man höga krav och kundens krav och förfrågningar. Det skiljer
sig jätte mycket från företag till ett annat och från arbetsplats till en annat.
Har ni någon uppfattning om hur era konkurrenter ligger till på den digitala utvecklingen?
Jag tror de ligger ganska bra. Jag tror de satsar mycket också på den digitala utvecklingen.
19. Kanske i framtiden kommer jag känna om det dyker upp nya applikationer eller program
som jag ska använda. Med tanke på arbetsbelastning som man har då så blir det lite extragrej.
Inte i dagsläget. Jag är ung och ny. Då har man potentialen att ta emot.
20. Jag tycker att det är på alla, men främst på chefen. Distriktschefen. Det är han som skall
godkänna om man ska köpa det här verktyget och att vi skall använda det. Han skal vara säker
på att det lönar sig. Sedan är det produktionschefer projektcheferna och vi som använder det.
Vi måste kunna sprida kunskap.
Uppmuntrar du folk runt omkring dig att prova det?
Ja, klart. Jag tycker allt är svårt i början. Jag vill helst inte se andra företag som använder sig av
jätteutvecklande verktyg och att vi ligger efter. Jag vill vara först. Även om det tar och det krävs
lite ansträngning så är det värt. Det säger mycket om projektet. Ryktet sprider sig snabbt.
Alla projektingenjörer har det ansvaret. Att kunna övertyga de andra och engagera de andra att
använda det lite oftare.
21. Ja, absolut. Så länge det finns gratisutbildningar och att man har rätt att gå dessa
utbildningar. Man kan boka biljett och bo vart man vill. Så länge det finns så är det jättebra. Då
gör Skanska det bästa som kan göras för att sprida den här utvecklingen.
22. Om man kan ersätta det med ett annat. Jag kan göra det. Men när jag skriver ut senare så
ska det skrivas ut enligt protokollet så nej. Det beror på resultatet. Uppfyller du det kravet så är
det okej vilket sätt du använder tills du når. Men man kan inte använda något annat för att nå
samma resultat.
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23. Skanska IT. Och om Det är problem här så kan vi prata med en tjej som sitter här. Som kan
mest om det.
24. Ja, jag var ny så då får de hjälpa dig.
25. Ja, på deras hemsida. Det finns alltid ett nummer man kan ringa till. Om jag får något
problem i BIM. Jag har lämnat feedback till någon.

56

Bilagor
Intervju 16, respondent 7
1. Arbetsledare inom betong.
2. 3 år.
3. Skiftingenjör på TBM - Projektingenjör
Tidigare utbildning; maskiningenjör
4. Inte så jättemycket kan jag säga för det är ju ett gigantiskt bygge här. Många som är
inblandade. Information från konstruktörer från och till oss. Där har vi lite problem just nu men
annars inte så mycket. Möte och protokoll hit och dit så det är massa möten som man måste
tänka på att inte glömma att få fram informationen. Inom är ju det vanligaste kan jag säga.
Projektportal, där kan man plocka fram allt. Det är många som inte har vana att kolla där. De
plockar ut det man tror man behöver och sedan skickar ut alla som ska ha det. Mailar ut. Det
ligger ute så alla kan se, men vi laddar ner det och skickar ut det för att säkerhetsställa att alla
får informationen.
UE har också tillgång till portalerna då?
Vissa UE har inte det. Det är ett annat problem. Portalen funkar bra. Vi använder den inte så
mycket som vi ska så det blir lite krångligt ibland.
5. Ja, kanske inte bättre sätt. Men om vi tillämpar det vi har på ett bättre sätt att alla vet precis
vad som gäller dem så definitivt.
6. 3
7. Ja.
Är det något du skulle vilja gå?
Jajaja, jag har fått det i mailen men jag har inte haft tid. Vi tar det vi får och kör igång. För att
det är tidsbrist. Just nu är kurser och såna grejer.
Jag har inbjudan kvar så jag skall väl gå den någon gång.
Men det funkar bra ändå?
Jajaja, det är i princip samma sak som vi gjort innan. Så det är inte så komplicerat.
8. Ja, det tror jag.
Har du gått andra utbildningar när det gäller digitala system?
Ja när vi får jobb inne i ritningsprogram så får man en liten en genomgång hur det fungerar och
sånt men inte så mycket nej.
Är det något du saknar?
Neeej, nej.
9. Yes.
BIM 360 – För min del är det mycket mycket lättare. Behövde inte göra om någonting eller föra
över någonting. Klick signerar iväg. Mycket mindre jobb med applikationen. Mycket enkelt.
Suverän, sparar mycket tid.
CAD-program när vi tittar på ritningar ute i fältet.
Vi kan kolla ritningar på portalen här också. Det är appar som jag har laddat ner själv. De funkar
bra.
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10. Definitivt. Framför allt på slutdokumentationen. Jag behöver inte leta upp någonting jag
behöver inte sammanställa någonting.
11. Tid så man kan spara så mycket tid till där ut och vara involverad i arbetet mycket mer så
på det sättet definitivt. Indirekt.
12. Nej, jag tror nästan allting kan man göra digitalt. Så jag kan inte tänka på något annat som
kan bli digitalt.
13. Utrymme. Om uppkopplingen är dålig så finns det inte så mycket plats att spara den på.
Utmaningen.
Tycker du att apparna är användarvänliga? Är det lätta att förstå sig på?
Ja, det är e. Definitivt. Inte för svårt. Än så länge är de appar jag använder okej. Inga svårigheter.
Jag tror det är mycket på vad de är vana med.
14. Ja, det kan man säga. Vi valde inte det här utan det kom bara. Första bygget. Det kommer
ju uppifrån kan man säga. Det är inget vi har krävt nerifrån.
15. Digitalt så slipper man det nästan helt och hållet. Men så vi jobbade innan så skall det
scannas in och slängs ihop till ett pdf-paket och sparas på olika sätt och på olika platser och till
olika folk så det är mycket dubbeljobb med pappersarbete. Vi har fått bort väldigt mycket sånt
arbete med hjälp av Ipad och telefoner.
16. Signal och teckning. Då blir kan det bli en belastning. Då det funkade bättre som vi hade
gjort tidigare. När teknologin strular. Annars så nej.
17. Det fungerar bra. Vissa går in där varje dag. Vissa går inte in där över huvud taget. Men det
fungerar jättebra. Tillgängligt konstant så det är bara att gå in och kolla. Jag kollar på
OneSkanska minst en gång om dagen.
18. Bra. Skulle börjat för längesedan. Det går bra på det här bygget. Inte för snabbt och inte för
långsamt. Det är lagom.
Jämfört med andra branscher?
Lite efter menar jag. Framför allt ute på bygget.
19. Nej.
20. Det skall vara egentligen, men det är ledningen som skall trycka fram det mer och mer. Det
är deras beslut. Högsta ledningen inom Skanska.
21. Jag använder det mer och mer, varje vecka. Det måste bli mer och mer.
Uppmuntrar du andra under dig att använda det?
Nej, inte riktigt. Men det ska man kanske göra. Det brukar komma uppifrån, och det ska det
göra. Vi kan tipsa varandra men några rekommendationer är inga krav.
22. Ja. De trycker fram såna saker ganska bra tror jag.
Har du någon koll på hur era konkurrenter ligger till?
Inte riktigt, nej.
23. Just vårt kvalitetssystem är något som vi här på plats. Det är det alla skall använda. Det är
inget val.
24. Ja, beroende på app. BIM360 så har vi koordinator här, på plats.
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25. Jag har inte lämnat feedback. Jag vet inte hur jag skall gå tillväga heller.
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Intervju 17, respondent 17
1. Kvalitetskontrollant på Skanska ESS.
2. 1 år.
3. Projektingenjör på marksidan 2 år.
Biträdande mätchef 0,5 år
Mättekniker 2,5 år.
Yrkesarbetare 2 år.
Lärling 3 år på anläggning.
4. Ja, det gör det. Absolut. Mycket information stannar inne på kontoret och här på ESS stannar
det inom respektive sektion. Man är inte så duktig på att sprida information inom projektet här
heller. Man är inte så himla duktig på att sprida kunskap och information inom andra projekt
för Skanska heller eller på byggföretag.
Vad använder ni för något för att dela projektinformation idag?
Det mesta sprids ju på SharePoint. Vi har ju BIM360 field som vi har börjat använda för
kvalitetskontroller men där skulle man även kunna bli bättre på att sprida information via det
verktyget. Det är det jag arbetar med nu. Få fram ett bättre system för väg och anläggning.
Är du involverad i något annars projekt också nu mer än det här?
Ja, just nu sitter jag som projektmedlare för BIM360 Field. Som jag är med och utvecklar och
hittar andra arbetssätt.
5. Ja, det anser jag. Mycket information stannar inom arbetsledningen och når sällan ut till
yrkesarbetarna där ute. Man får veta det man behöver för att kunna utföra uppgifterna. Det är
mycket diskussioner som pågår inne som inte kommer ut. Man blir duktigare att delge
information från produktionsmöten ut till yrkesarbetare och diskuterar det på morgonmöten
med yrkesarbetare eller sprida det på en plattform där all kommer åt. Som det är nu så del går
mötesprotokoll ut och läggs i bodarna i bästa fall och allt ifrån alla går igenom och läser.
6. 4
7. Ja.
Har du gått den?
Nej
Är det något du skulle vilja gå?
Kanske. Vi har inte sysslat med just de delarna på det här projektet där jag är nu. Därför har det
inte känts relevant att göra det nu. Tidsbrist och vi har inte någon direkt nytta av det.
8. Ja, det tror jag. Framför allt nu när branschen är som den är och det blir mer och mer
digitaliserad. Oftast får vi bara ett program. Nu ska vi använda detta. Sedan efter ett halvår eller
ett år så kommer utbildningen. Man har ju fått lite kunskap, men det tar väldigt lång tid att sätta
sig in i nya appar utan att få någon direkt utbildning.
Vad tycker du om att det ser ut så då?
Det är väl det vi hinner med. Om vi kollar på projekten är det mycket fokus på att sätta igång
arbeten nå tidplanenen, vi skall klara våra mål. Det är en rätt så stressig bransch där man
fokuserar på produktion och produktiviteten. Man har inte riktigt den tiden att utbilda alla som
är med i projektet. Får det tar mycket tid och då försvinner mycket pengar. Däremot tror jag
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man vinner rätt mycket att i början av ett projekt gå igenom applikationerna och digitala medel
och så här ska man göra. Istället för att starta upp och sedan under resans gång bestämma att nu
kör vi på det här systemet eller det här. Det är oftast något som kommer igång under tiden man
jobbar.
Bluebeamutbilningar. Chess som beställaren har tagit fram. Lite Excelkurser. Nevisworks och
autocad. Det fastnar på de som har tid att komma iväg.
Är de givande?
Ja, det tycker jag. Vi har ett stort utbud av applikationer som man använder olika mycket
beroende på vad man har för befattning. Så sitter man på utbildningar och känner woow de här
ska jag använda och sedan använder man de inte i sin vardag.
9. Ja, Ipaden. Det systemet som vi använder varje dag BIM 360 Field det finns inte på
mobiltelefoner. Däremot använder jag SharePointen del på mobiltelefonen och i surfplattan.
Men det är mest för att hitta dokument. Det är ingenting vi kan jobba i utan mer som vi har som
informationsbank.
Hur tycker du att det fungerar?
Det funkar ganska bra. Ibland upplevs det lite segt. Mobiltelefoner är inte anpassade att granska
ritningar eller att plocka fram de dokumenten vi behöver. Därför har jag Ipaden.
Du säger att den funkar ganska bra. Vad är det som är problemet?
Litet gränssnitt. Man kan zooma in men det är betydligt mycket lättare att läsa ett dokument i
surfplattan än i telefonen.
BIM 360 Field. Hur tycker du att det fungerar?
Vi har haft en liten inlärningsperiod. Vi började använda det för 1,5 år sedan ungefär på ESS.
Och jag var en av de som implementerade det. Där fick vi ingen utbildning. Vi fick ett par
presentationer från SkanskaNorge och Skanska England som visar hur de jobbar. Men ingen
direkt utbildning om hur vi hanterar programmet i sin helhet utan bara ett par korta
presentationer. Så det har varit en kamp i motvind för att få alla att använda det. Än så länge
använder inte alla utan vissa delar använder det. Vissa delar av projektet. Ganska bra i
produktion och vi på kvalitetssidan använder det väldigt mycket. Installation (rör och el) inte
har anammat arbetssättet med digitala kvalitetskontroller och checklistor och liknande. Vi
jobbar succesivt för att få alla på projektet att börja se fördelarna med det. Sista månaderna har
field utvecklats väldigt mycket och vi har fått mer användarvänliga gränssnitt som är lättare att
arbeta med.
Byggnet för ritningar används ganska kontinuerligt när vi är ute och inspekterar saker i
produktion. Jag upplever den bra. Det har förhandsvisning på alla ritningar. Det är lätt att öppna
dem när man är ute i fält. Jag kan zooma. Saknar lite funktioner i Ipaden som finns på datorn
som att göra markeringar eller lägga till någon beskrivande text. Och dela med andra. Däremot
har vi komplett ritningshantering i Byggnet och kommer åt de ritningar som är aktuella just nu.
Det säkerhetsställer processen där ute att vi inte jobbar med gamla ritningar och så.
SharePointappen som jag nämnde innan används ganska flitigt på Ipaden.
Det är mest de tre appar som jag använder.
10. Absolut. Utan tvekan. Man har allting nära till hand. Man slipper leta efter saker och ting.
Lätt sökfunktion i alla verktyg. Bara du vet vad du letar efter så hittar du det snabbare.
11. Japp. Du har mycket lättare att dokumentera kvalitetsbrister med field t.ex. Du kan förstärka
dina egenkontroller med hjälp av fotot kommentar och dokumentation genom Ipaden. Bättre
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uppföljning vilka egenkontroller vi gjort ute. I projekten på webben kan du se vilka checklistor
du har behandlat. Vilka du har öppnat och vilka du har stängda. Lägger man upp en bra struktur
i början på vilka kontroller man ska göra t. ex så kan du följa ditt kvalitetsarbete mycket säkrare.
12. Ritningshantering. Att folk i produktion borde börja använda digitala verktyg för att
säkerställa att man har rätt ritningar även där.
13. Bättre tillgång till Smartphones och Ipads. Idag är det främst tjänstemännen som använder
surfplattor och telefoner är på gång till alla yrkesarbetare. Dock funkar vissa appar bättre på en
Iphone än en andrioid. Och tvärt om. Tillgängligheten.
14. Absolut. Vår utvecklingschef på väg och anläggning är ju väldigt framåt och drivande på
att vi ska använda digitala verktyg. Framför allt genom BIM och dokumentation. Där har vi
mycket stöd uppifrån. Även höga på ESS uppmuntrar en till att använda mer digitala verktyg.
Vi sitter ofta och diskuterar. Har en dialog om hur vi jobbar. Kommer med förslag. Gör vi rätt?
Vi vill bli bättre och vill förbättra vårt arbetssätt.
15. Inte mitt men i kollegornas. En del av mina kollegor använder fortfarande papper och penna
när vi är ute på en kvalitetsinspektion t.ex. Och sedan för de in det i BIM 360 field. För att de
inte släpar med sig Ipaden ut. Tar foton med sin telefon som de sedan behöver skicka till sin
mail för att lägga upp i BIM360 via webben. Men vi jobbar mycket med att få vår grupp inom
kvalitet att använda Ipaden direkt istället för att göra dubbelarbeten.
16. Det ökar till viss del administrationen i sig. Man behöver planera sitt arbete på ett lite annat
sätt. Vi har en hel del kallelser som går in via 360 field där produktionen gör en del och där jag
upptäcker att vi borde kunna förenkla lite grann. Sätta upp en annan struktur för att göra det
lättare för produktion. Vi har väldigt mycket kvalitetsinspektioner och möten som hanteras i
field idag och man skulle kanske kunna dra ner på antalet. Sedan tror jag inte det hade blivit
lättare att inte använda field. Det är nog strukturen som vi behöver jobba på.
17. Den informationsspridningen den är lite begränsad här när vi sitter på ESS. Vi är
Skanskaföretag men vi är ett eget bolag. All information finns där på intranätet med det är inte
så att vi automatiskt får den utan vi får söka upp den istället. Det är inte så svårt om man vet
hur man skall göra. Vi kan lätt missa den interna informationen.
18. Jag tycker att den är ganska bedrövlig fram till nu. Vi har hamnat lite på efterkälken om du
kollar på industrier och andra branscher. Vi är på god väg. Men vi är långt ifrån där vi borde
vara. 2017 och vi jobbar väldigt mycket med papper och penna.
Utvecklingshastigheten just nu? Hur känns den?
Nu är vi i startgroparna. Vi hittar fler och fler alternativ på digitala hjälpmedel som funkar olika
bra i olika projekt. Jag tror att vi fortfarande är i någon uppstartsfas där vi inte har hittat ett
arbetssätt som gäller överallt utan varje projekt väljer sitt arbetssätt fortfarande. Vilket gör det
lite jobbigare att komma igång, men vi är absolut på god väg.
19. Nej, det är väl att man inte har anammat den digitala utvecklingen. Det är rätt mycket
personer som är väldigt konservativa och som vill fortsätta med papper och penna. Och det är
väl främst därför vi skulle kunna effektivare och smidigare om vi skulle jobba digitalt. Det finns
ju vissa motstridigheter i varje projekt som fortfarande vill arbeta analogt.
20. Det bör ligga på verksamhetsgrenens utvecklingschefer och ledare. Det bör komma
uppifrån. Att vi hittar en samsyn i vilka verktyg vi skall använda. Och hur de skall användas.
Så vi inte sitter i den här båten om 10 år och vi har fortfarande fler olika projekt som arbetar
olika med olika verktyg. Det måste komma uppifrån med klara besked om att det är det här vi
kommer använda. Jag tror att en del i det här är att vi hittar en plattform där vi kan skapa en
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gemensam verktygsbas. Att vi har field eller nått liknande program tillsammans med Byggnet
men vi har en app med flera olika applikationer som är sammanplockade. Så vi slipper arbeta i
massa olika applikationer. Att man får det betydligt lättare för användaren och att vi har en
plattform att jobba mot. Det är en stor grej jag tror måste komma snart.
21. Eftersom jag sitter som projektansvarig för Blueprojekten och så känner jag mig som rätt
så stor del i det arbetet. Det är trevligt och spännande.
5-6 personer som tillsammans med utvecklingschefen för Skanska sitter och bedriver det här
arbetet med vad ska vi ha ut av verktyget och hur ska vi jobba för att uppnå bäst effektivitet och
lönsamhet.
Siktar ni på att de ska bli för alla inom Skanska?
Som vi tänker nu sätter vi upp stommen för väg och anläggning. Att alla projekt skall i framtiden
ska kunna öppna ett nYtt projekt i fielden t.ex. och börja använda det direkt. Oavsett om det är
ett projekt för 200.000 eller 17 miljarder. Finns strukturen på plats så är det inte så svårt att
börja använda det.
22. Det tycker jag. Vi ligger väldigt högt på listan av att digitalisera branschen. Även om det
finns andra aktörer som kanske driver på ännu mer. Konsultfirmor och så vidare. Jag tror att
Skanska är i toppen på att bedriva detta.
Vet du hur era konkurrenter ligger till?
Faktiskt inte.
23. Vi har en valfrihet. Vill inte en grupp jobba med det här så har inte vi tvingat på dem det
heller. Det skall komma succesivt och viljan ska finnas där för att det skall bli så bra som
möjligt. Sedan har vi ju självklart pichat in det för att så många som möjligt skall börja se
fördelarna med det och det kommer sakta men säkert. Framförallt UE och externa firmor som
är väldigt intresserade av att arbeta digitalt. Det är väldigt positivt.
24. Det vet jag. Det är en Skanskaapp så är det Skanska ITsupporten.
Är det en annan applikation typ field så har jag direktkontakt med Autodesk. Och vi arbetar
tillsammans i den här gruppen med autodesk med Skanska. Så vi har supporten själv så att säga.
25. Samma svar. Jag har lämnat feedback någon gång.
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Intervju nr 18, respondent 18
1. Min roll är en ny roll på Skanskas verksamhetsgren för hus och vi har en roll som heter digital
coach. Rollen är ny sedan årsskiftet och jag också. Befattningen är att vi är ett led ut till
projekten vid implementering och framtagning av nya saker för att stötta projekten. Samtidigt
är vi en beställare inåt i organisationen mot IT och denna verksamhet men också strategiskt mot
var vår enhet ska någonstans. Skanska är indelad på hus, väg och anläggning samt asfalt och
betong. De finns tre delar. Med hus så avses allt ifrån tunnelbanestationer till sjukhus, kontor,
flerbostadshus så hela hussidan. Då tillhör jag regionen under hus i Stockholm.
Är du en digital coach över hela Sverige inom Skanska?
Idag är vi fyra personer som är digitala coacher en över respektive region. Jag sitter i Stockholm
med en till person och sedan har vi en i Göteborg och en i Malmö också. Vi fyra blir kopplingen
inom digitala verktyg för vår verksamhetsgren.
3. Jag har arbetet på arkitektkontor innan i 9 år och har hunnit med tre olika kontor. De sista
arbetade jag bara med utvecklingsfrågor i BIM, digitala verktyg och projekteringsmetodik.
Innan jobbade jag med stor del med BIM frågor med jag projekterade också. Där satt jag i stora
pilotprojekt som var tidiga med BIM-frågor. Mitt första jobb så jobbade jag med projektering.
Det senaste jobbet innan Skanska har jag suttit som internstöd för stora projekt, med
kravställningar internt för att lyckas leverera de stora leveranserna till dom stora projekten med
informationshantering och kollat på nya system för projekten.
4. Om man tänker på projektinformation när det gäller ekonomiska termer och kvadratmeter
termer så finns definitivt problem med delning av det. Pratar man om information som gäller
en dörr så innehåller den ofantligt mycket information. Vad den innehåller för foder mm. Där
finns det inte någon struktur och det är svårt när man delar det mellan konsulter och
produktionen. Delningen finns men den är ostrukturerad.
Jobbar ni med Sharepoint?
Ja vi använder Sharepoint för att dela information internt på Skanska och det är all typ av
dokumenthantering och informationsflöde som vi har mer eller mindre som ska delas med fler
ligger på någon forma av Sharepoint lösning.
Hur tycker du att de fungerar?
Både och. Det fungerar bra när vi jobbar med internprojekt. Vi arbetar med en ny manual för
kravställning på modeller och då jobbar vi på SharePoint-plattform, och då fungerar det jättebra.
På projektnivå, jag har ett hotellprojekt, så använder dom Sharepoint för dom samarbeta i sitt
projekt och sedan har dom en extern dokumenthanteringsportal för alla.
Är det då samma information som lägg på den interna och externa?
Både och. På den interna har man saker som angår ens egna jobb. Nyligen har det också kommit
en modul som gör att vi lättare kan dela informationen till andra på våra egna SharePoint ytor.
5. Kanske inte bättre sätt men man kan vidareutveckla Sharepoint ganska långt men man måste
kolla på hela processen. Vem ska ha tillgång till vad? Vad ska vi dela? Hur ska vi dela det? Vi
är ganska dåliga på att strukturera vad vi delar.
Vi har hört från tidigare intervjuer att det är svårt att veta när nya information finns
tillgänglig, är det de som är det luriga?
Ja, bland annat. Man skulle behöva att den var Facebookifierad, man ska få en notis och man
ska ha flöde och att det blir mer interaktivt. Man lever som man lär. De man har privat vill man
ha i jobbet. Man vill ha samma flöde i sitt jobb.
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6. 5
7. Jag är för ny för att kunna svara på den frågan. I dagsläget håller man på att göra om den
utbildningen. Jag kan inte gå ut och uppmuntra folk att gå utbildningen idag eftersom dom
håller på att göra om den och jag vet heller inte vad jag promotar. Däremot så uppmanar jag
alla i mina projekt att gå dom kurserna som finns och promota kurser kan jag absolut göra men
inte digitalt körkort eftersom den görs om.
9. Ja, definitivt. Utbildning i olika syften, inte bara att sitta och lyssna på en lärare utan olika
typer av utbildning. Följ med en kollega eller E-learning, sitta på kurs men utbildningen är
nyckeln till att man kommer vidare. Och att man tänker ett steg längre, att snickaren lär
snickaren ett moment och så ska det också vara med digitala verktyg. Att man lär sig av någon
som är på ungefär samma nivå som sig själv i sitt vardagliga arbete. Att det inte alltid kommer
specialist lärare utan att det också finns en lärare nära.
Hur ska ni lyckas med att få folk att lära varandra?
Att bygga en delningskultur och försöka hitta plattformarna för att lätta dela med varandra. Jag
säger inte att de inte görs men det går att göra mer.
10. Typ allt. Mycket. Ordning och reda. Kvalité och då kommer vi till tid och pengar. Digitala
verktyg kan definitivt underlätta vardagen. Jag gillar uttrycket ont i magen. Det är väldigt sällan
som någon har koll på alla handskrivna lappar och kan man ha si uppföljning digitalt i en app i
Ipaden som synkar så et du att du alltid har det där. Kan du göra din avvikelsehantering, din
mottagningskontroll och få med leveransbesked så får du minde ont i magen och då är det
roligare att jobba också. Det tar tid att komma till den nivån att det underlättar. Man måste gå
ner på minusnivån för att sedan gå upp på plus.
11. Ja, jag tror att digitala kan frigöra tid till att göra det du egentligen skall göra. Mycket och
kvalitativt är stor skillnad och kan man dra ner de där så att man arbetar rätt och kan fokusera
på sina egentliga uppgifter så har vi sparat jättemycket tid.
12. Ja, definitivt. På ESS i Lund kan man se att dom har lyckats att höja kvalitén med hjälp av
digitala verktyg.
Om man bortser från BIM 360 Field som dom använder i Lund, tror du att det går att höja
kvalitén även om inte använder det verktyget?
Ja, det tror jag. Om vi kollar på ESS igen så finns det studier på hur man kan använda Microsoft
Hololens för att se armeringen och hur det arbetet ska göras iden det görs på riktigt. Det gör att
kvalitén blir så mycket bättre eftersom vi vet hur vi armerar och kan göra rätt direkt.
13. Människor. Flera människor och människor med rätt inställning och förutsättning.
Implementation är det vi står inför. Hur får vi ut detta och hur ökar vi användningen. I grund
och botten så gäller det att få dom där ute att förstå vilken nytta de kan skapa för dem och att
dom kan göra sitta arbete bättre och slipper göra saker som dom inte borde. Då behövs det
människor som är rätt för sin uppgift, med rätt kunskap, utbildning och erfarenheter.
14. När det inte fungerar eller när det inte skapar en nytta. När det inte fungerar kan vara en Ittekniks fråga eller en användarfråga. Att jag som person inte vet hur det fungerar och inte kan
använda det därför.
15. Väldigt svårt och snårigt. Det är svårt att hitta och det är svårt att hitta det som just berör
mig. Nu har vi fått en ny uppdatering så nu kan vi hoppas att det blir lättare att hitta med
sökfunktionen men jag tycker att den är svår att hitta i.
16. Det är mycket snack och liten verkstad. Man pratar om att man gör än de ena än de andra
och man slår sig för bröstet för att man är duktigt men man har svårt att få saker på bredd utan
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de blir mycket på spets. Man gör mycket pilotprojekt och tester. Det finns så mycket goda
exempel som man ifrågasätter istället för att använda. Alla säger att det går långsamt men jag
är inte så säker på att det går långsamt när man pratar om digitala verktyg utan snarare att det
går långsamt att få ut det på en bred nivå. Vi har bra verktyg som fungerar idag men vi får inte
ut det till alla och då ser man inte den stora nyttoeffekten. Det är ett branschproblem. Ett annat
branschproblem är att det går ”för bra”, det är högtryck och man tackar nej till jobb för det finns
inte tillräckligt med personal. Det är inte i sådana tider som man lägger kraften sådana saker.
Man är livrädd för förändring och det ligger i människans natur och det är även rotat i
byggbranschen.
17. Jag personligen kan ju inte säga att jag tycker det. För jag är den som är och nosar i framkant
och kastar mig in i saker som jag inte vet vad det är. Men jag kan stressas av att se folk runt
omkring mig som mår dåligt av det. För att man inte kan eller inte förstår som inte vågar prova.
Det handlar mycket om vilken bakgrund man har. Medelåldern är hög och man är van att
använda papper och penna. Förändringen som gör personer osäkra på vad de vill och vad de
kan. De har inget att grunda sitt kunnande på i dessa frågor och då är det jobbigt att testa.
18. Varje individ men det måste också finnas en morot från någon runt ikring mig för att jag
ska börja använda det. Men ansvaret är på varje enskild individ, generellt sätt. Alla behöver ta
ansvaret och speciellt inom bolagen genom uppmuntran från högre ledning.
19. Med tanke på min titel så är det att hjälpa till och kast folk ut för stupet men rädda dom
innan dom landar.
Är du ute i projekt eller är det mer att folk kan ringa till dig?
Både och. I en drömvärld så är jag 50 % ute på projektrelaterade ärenden. Mycket är ute på och
kollar vad dom gör och vad dom skulle kunna göra. Kollar på dom momenten som dom gör
idag och ger förslag på lösning hur dom skulle kunna göra det bättre.
20. Jag tycker att man är det men att man jobbar mycket i det dolda. Man hörs och syns inte så
mycket men man jobbar en hel del i sina projekt och man ha projekt där man har kommit väldigt
långt. Vi är inte lika bra som andra företag på att säga att vi är bra på en massa saker.
21. Jag får mycket feedback när jag är ute på projekt och den är nästan bara negativ. Det här
fungerar inte, vi har problem med det här, vi vill göra såhär istället, den typen av feedback är
de vi får. Det är inte mycket feedback som är, de här är det bästa vi har gjort, eller något
liknande.
Sker denna feedback bara muntligt?
Ja, både muntligt och mail och det är för att dom har träffat mig eller har hört av någon, att om
du har frågor så snacka med den här personen. Men vi fyra som jobbar med detta försöker hjälpa
varandra så mycket som det går, när vi vet att någon kan något.
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Intervju 19, respondent 19
1. Jag är programledare för Go Mobile programmet på SkanskaSverige. Om man jämför med
projektledare så är program mycket större. Programmet innehåller projekt. Man kan säga att det
blir som ett paraply över massa saker i och med att det är ett så stort bolag. Ett program går
över många år. Man kan inte fastna i att allt ska vara på ett år. Det handlar också om att det är
någonting man gör som eventuellt sedan också måste bli för alltid. För att man förstår att
digitalisering och mobilitet är inget vi gör bara en kort stund. Då har man god tid på sig så man
kan sätta upp och förvalta och ta hand om det sedan då.
2. Vi är inne på tredje året nu.
3. Ja, jag är uppvuxen i byggbranschen så 11 år på Skanska innan jag började pugga IT. Sedan
är mitt normala liv en massa människor som på olika sätt jobbar inom bygg det är liksom bara
så det är. På den tiden var det väldigt mycket administration redan då. Det var precis då som
datorerna gjorde sitt inträde så var ju väldigt, väldigt manuellt. Allt från att göra tidplaner för
byggen, till löner, till att skriva anbud och offerter. Allt gjorde man då.
4. Ja, asså delning av delar i projektet där börjar vi bli lite bättre. När vi kollar på calibrationytor
som man kan ha och styra över lite själv om jag skiljer från Appricon och sånt vi köper och där
vi lägger staken när vi är klara och delar med hela projektet så har ju i alla fall vi på Skanska
nu med hjälp av våra egna SharePointytor fått en lite bättre möjlighet jämfört med G-disken.
Så att visst vi gör steg. Det är fantastiska steg när man göra mycket på ett stort bolag. Man får
skilja på: Vad är det som är häftigt med ett stort bolag? Jo, det är ju när man gör ett litet steg så
blir det ett jättesteg i produktivitethänseenden. För tjänar många en halvtimme. Mot att du är
ett lite bolag med få och du gör samma sak så blir det att fyra tjänar på det. Så att det är ju det
som är häftigt med Skanska. Att gör vi småsaker så får det stor effekt. Små saker ur ett
förändringshänseende är lättare för människor att ta åt sig än stora förändringshärk då de känner
sig hotade och mår dåligt över, känner sig otillräckliga. Den digitala mognaden är ju jätteojämn.
Vi har jättemånga som ligger jättelångt ner på den skalan. Potentialen är enorm.
Är du involverad i SharePoint och sådant mycket? Har du någon egen uppfattning om ifall
det fungerar bra?
Mycket, för folk drar in mig i princip i allting. För man blir ju den här personen som liksom,
ingen vet vad mobilitet för Skanska egentligen men alla vill det. Till och med ledningen skriker
ju Go Go Mobile. Och det är ju tufft. Men SharePoint var ju det första vi hade när vi startade
Go Mobile så att jag känner ju att oavsett att jag inte vill få en massa djup kunskap så får jag ju
det. För det var ju det vi hade. Och vi var ju så modiga så vi tog det fast det bara gick att göra
på Ipad. Det gick bara att göra om man hade projektyta och det är framför allt hade att göra
med om man hade skydds- och miljöronder. En av våra killar hade knäckt den och det blev en
lösning som alla ville ha. Förutom Bluebeam som är en supersuccé hos oss så är den här skyddsoch miljöronden var det och kommer vara det ett tag till. Men vi kommer gå ifrån den för att
det går bara att köra den i projektytan på Ipad. Och det är massa såna här tråkiga begränsningar
men i och med att människor här är så svältfödda. Då blir det ju en sån himla bra grej och vi lär
oss enormt mycket av styrkan i: Hur ska det vara för att folk skall förändra sig. Det måste vara
så himla bra och det måste vara grejer som går direkt in i hjärtat. Inget krångel. En skydds- och
miljörond vet alla vad det är på Skanska. Så SharePoint och den är ju inte on cloud just nu så
det är ju därför vi har, måste vi ha någonting som heter SharePlus enterpriceappen då bara för
att kunna jobba offline. För det är ju också superviktigt att aldrig glömma att ingen på IT kan
lova mig 100 % på en activity till mina byggen och då kommer jag inte gå på det. Utan då går
jag på jättebra grejer som har en superrobust offline.
Hur funkar det då?
Våra människor skall inte titta på timglas eller trycka på knappar utan allt ska ske transparant
för användaren. Den skall alltid veta, går jag ut och gör skyddsronden, oavsett tunneln, djupt
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nere och någonting och när de kommer in så är allting samlat och vid tillfälle skickas det över.
Men jag vill inte se det där med 14 grejer och timglas. När jag pratar om robust online så syns
den inte. Den bara är där. Och det är superviktigt. Du får så få chanser där ute och de behöver
känna ett sådant enormt förtroende för alla verktyg vi tar ut. Så det är bättre att ta ut få och se
till att jättemånga gör dem och att de är robusta. Det är vår taktik.
Hur tycker du att SharePoint funkar idag?
Det är de som har gått bananas. Vi använder ju dem nu under så kallade världsklassdagar där
vi visar för andra. Vi tar upp de här 8-10 projekten som är bra exempel. Det kräver människor
av kaliber som kan jobba med just det vi kallar no code. Det finns ju den nivån som en normal
admin. kan göra då utan någon som helst utbildning. I och med att folk har pluggat nyss och
man har jättemycket god IT-kunskap där ute på byggena, många killar och tjejer. De vill ha
ordning och reda. Så har vi fantastiska exempel på projektytor som vi kallar det här nu då. Men
också de som bara tar upp den och går skydds- och miljörond och det är det enda de använde
det till. För mig är det att varje projekt har sina steg och bestämmer själva vad de pallar, orkar
och förstår. Jag ser att SharePoint är det vi just nu har. Det är strategiskt valt ett tag till. Så vi
kommer gå för att alla ska via sin projektyta nå allting så oavsett vi tar exempel autodesk, docx
eller 360 field så går de via projektyta. De tänker inte att de går in i 14 olika plattformar, utan
de upplever att de har allting där. Det är jätteviktigt för våra användare struntar i vem det är
som har tagit fram grejerna. Bara verktygen funkar. Det är det viktigaste, användarna.
5. Det finns framförallt att jag vill få upp det i cloudet. SharePoint är som sagt var jättebegränsat
när det gäller modeller och vi använder BlueBeam till ritningar och det måste hänga ihop. Det
som är så självklart för oss. Att är du inne i SharePoint och öppnar en pdf så öppnas den i
BlueBeam och inget annat. Det ska vara för definierat. Det är så mycket nu som aah, det funkar,
det går, men vi har inte satt på den arkiveringen. Den är i världsklass men man har inte satt på
den. För mig är det också ett jättebekymmer, det har inte med prylarna, det har med vårat IT att
göra. I slutändan, det handlar bara om människor. Människor, de pratar inte med varandra. Jag
kan sitta på möte och inse att de inte pratar med varandra. Man pratar stuprör mellan projekt,
Man pratar stuprör mellan de här olika avdelningarna. Nätverkskillarna pratar inte med
datakillarna om inte jag är med. För mig är det självklart att man pratar med varandra om det
strular lite. Kommunikationen brister och framför allt det där proaktiva att de vet ju så mycket
och kan så mycket. De är jätteduktiga, men utväxlingen är ju kass. På Skanska har vi allt folk
vi behöver. Vi har några utvalda partner och autodesk är troligtvis en partner och inte något vi
bara köper till. Och sedan några till. Sedan skall vi kunna göra jättemycket av det här som vi
behöver göra på fältet, sedan ska vi inte behöva ha så mycket mer. Men att få till det. Någon
kommunikation, om det finns någon rädsla också. För ni kan ju förstå det att sitta förvalta och
supportera och lite kontorsmänniskor som kör office och lite grejer och sedan får du plötsligt
argsinta produktions och projektchefer och användare som kanske jobbar skift och jobbar på
natten som använder appar. Mellan halv 7 och halv 9, sedan är det inte så mycket case och vårt
desk, jag tror inte att de öppnar förrän 8 eller någonting. Det här är också att IT måste bestämma
om de vill vara bygg-IT eller om de vill vara kontors-IT. Jag frågar dem hela tiden. Nu när vi
får lite hjälp med att designa appar här av proffs. Det ser så bra ut. Och så frågar jag IT igen.
Vad vill ni? Vill ni vara med? Då måste ni också börja rekrytera in rätt folk. För det här med
design är jätteviktigt och jag tycker att Skanskas grejer ska vara världsklass och ska även ge en
sån där världsklasskänsla när man öppnar upp app. Man ska känna att ”jag jobbar på ett
proffsigt bolag”.
Gör ni egna applikationer?
Jag gör båda delarna.
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De som är riktigt bra då har du en webbdel också så det är aldrig riktigt så enkelt. Appen är bara
insamlingen. Det är ju den här webbdelen som är överlägsen.
Vårt sätt att arbeta, Excellark och Worddokument som kallas för digitalt hjälpmedel. Det är inte
digitalisering att skriva någonting i Word eller Excell. Digitaliseringen är ju att det samlas in
och läggs in i en databas någonstans och att man kan använda det på olika sätt och kanske till
och med sitta och titta på flera byggen och jämföra.
Vi gör båda delarna. Att kunna köpa upp världsklass, superbra om vi kan göra det. Men det
saknas en del grejer i byggbranschen så vi kommer behöva bygga en del saker själva också
tillsammans med duktiga partners.
6. 4
7. Syftet med den är att få en bra känsla, jag vill vara med, fatta lite, förstå lite vad de kan göra.
För det viktigaste med det där är att vi visar bara det som går att göra när de åker tillbaka
därifrån. Vi har sett alldeles för mycket att det där kommer sedan och det där måste vi göra och
vi måste vänta på den och det finns inte i min värld. Där visar vi bara det som de kan åka hem
direkt och göra. Det har varit mycket SharePoint och olika SharePointappar. Hela tiden när du
går ut med saker så måste du hela tiden jobba parallellt med nästa och nästa och nästa så när
tekniken och människorna är där så finns det där och är förberett. Nu kör vi världsklassdagar
och efter sommaren kommer vi prata mycket om i fickan, mobiltelefon för det är något som alla
har med sig ut hela tiden. Ipaden är lite klumpig. Hus är lite efter digital användning i den
digitala utvecklingen.
8. Ja, det är jag som håller i den så det är klart att jag gör det. Den är gratis, man anmäler sig.
Våra medarbetare har inte tid att bli bättre. Då är vi stolta över att de tar sig tiden. De vet inte
riktigt vad det är men de vet att digitaliseringen är viktig. Speciellt om vi tänker att vi kört
digitalt körkort i 2 år. Det är inget nytt för oss men det är bra att det är alls sorters människor.
Vi gör ingen skillnad på någon. Vi uppmuntrar och det sprider sig av sig självt. Vi går till HR
och får listan på alla som jobbar i produktion. Alla som har en mailadress. SKC Skanska
kompetens center de driftar alla utbildningar. Dem använder vi till alla våra
BlueBeamutbildningar, Navis och allting. Och digitalt körkort då kommer de in som vanligt det
ända som är att det dras ingen tusenlapp för det kostar ingenting, utan vi bjuder på alltihopa.
De anmäler sig till deras chef som alltid säger ja fast det är kostnadsfritt då. Alla får den här.
Vi har ju nått hyfsat många men YA… Någonstans får man ju inte glömma att någon måste ju
bygga också. De här telefonerna och de tjänsterna som en UE och YA ska göra. Det ska ju bara
stötta deras dagliga göra. De skall konsumera helt enkelt. För bygga ska vi ju göra.
9. Hungern och törsten efter det digitala. Det skall vara så enkelt att använda så man inte
behöver utbildning. Utbildning och vidmakthålla. Man måste fortsätta. Vi går inte in på varje
app.
10. 11. De kommer kunna göra någonting annat med tiden. De kommer kunna jobba med sånt
superutmaningarna de har, alla de här riskerna de har. Det märkte vi med skydds- och
miljöronden så gjorde de bara det som sas med papper och penna men nu när de har det digitalt
så gör de det oftare. Vi kommer få bättre kontroll. Det kommer inte handla om tid. Det kommer
handla om kvalitet. Det kommer handla om att folk stannar kvar hos oss. Och sedan i slutändan
produktiviteten. Jag tror att vi kommer se att vi kommer vinna och kunna köra några procent
mer projekt varje år än det vi gjorde tidigare. Folk kommer spara tid som de kommer kunna
använda till mycket bättre saker.
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12. Ja, det gör ju det. Det är bara att se idag när de tar emot någonting kan det vara tre stycken
papperskopior. Gult, grönt och rosa. Ettan syns inte och blir en sjua. Dåliga handstil och regn.
Bara den lilla kvalitetshöjningen är ju löjlig då. Så finns det ju hela tiden BIM 360 field som vi
använder hela tiden hantering. När allting blir visuellt blir det också en beteendeförändring. Det
man ser nu är ju att folk tar kort på allting.
13. Att vår ledning nu och hela Skanska håller på att fila på de digitala strategierna. Jag skrev
den förberedelsen för fyra år sedan tillbaka. Det är uthållighet, få med alla på resan. Det här är
inget om, utan hur gör vi. Det är trivsel, det är professionalism. När folk trivs på jobbet då är
de superproduktiva. Kan vi göra det genom att de får samma förutsättningar de har i privatlivet
och härma det lite grann. Ta hand om varje medarbetare under den här resan. Mer folk.
14. Det är när det inte är robust nog. Det måste vara robust, tåligt. Ute på bygget måste allting
funka. Funkar alltid. Fit for purpose. Mjuk och hårdvara.
15. OneSkanska är alldeles för allmänt. Jag vill alltid se vad ledningen säger. Yrkesarbetarna
har inte fått veta att vi vunnit något stort. De har inte fått veta att någon medarbetare blivit
skadat. De hamnar utanför. I och med att det är så glest bemannat så, folk sitter inte och tittar
på OneSkanska och de sitter inte och surfar in på VSA. För de är ute. Deras dag är utomhus.
Om inte sök blivit bättre så kommer det vara svårt att hitta saker. Det måste vara enklare att få
det där som är för mig. Många är dränkta och gnäller över det och så är det jättemånga som inte
har något och de gnäller inte. De bara konstaterar att vi inte är lika mycket värda som inte ens
har en mobiltelefon.
16. Allt vi gör kommer betyda någonting. Det är någonting med kultur och hela det här med att
vi har ett generationsskifte där vi har många rutinerade gubbar som kommer från att vara
jätteduktiga på att bygga och har ett fantastiskt system med sina pärmar och skriver ut och sätter
in i pärm. De är superduktiga. De har jättemycket i huvudet. Det kommer nya generationer som
inte fungerar på det sättet. Det är ett skifte som kommer ske här. Där enskilda individer inte
kommer betyda så mycket som de gör. För det gör dem. Det går för sakta.
17. Nej, jag stressas inte för någonting längre. Jag är mer frustrerad. Det här borde vi kunna.
18. Alla. Det är alla ansvar. Det är bara det att någon måste se till att det finns bra saker. Det
måste vara en positiv klang. Alla måste hjälpas åt. För det här är allas ansvar.
19. Jag är ibland ute på byggena. Jag försöker prata med dem när de kommer in. Jag skulle
gärna vilja vara ute hus dem. Men jag har så himla mycket bra folk runt omkring mig som
rapporterar från verkligheten hela tiden. Jag är mest i barrikaden.
20. Jag tycker att hela branschen vill. Men det här är så stort, eftersom vi ligger så långt efter.
21. Vi har vår Go Mobilelåda som vi då truckar ut väldigt hårt. Går man in på Go Mobile sidan
så kommer man till vår mailbox. Sedan har vi de digitala coacherna. Och mina killar är ute
många av dem. Jag har några tjejer också. De samlar in feedbacken. De är inte dåliga men de
har inte tid med det heller. Därför måste vi göra det jätteenkelt. Något vi har märkt nu är att vi
ska supporten direkt i appen så att det är ett klick bort. Men detta är mer att vi ser till där att vi
får från alla. Alla gillar att ge feedback på olika sätt. Att vi själva hör av sig. Om vi släpper ut
någonting då måste vi ju ut och vara aktiv och vilja lyssna och vilja stå där.
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