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Abstract

One step towards a more digitalized building
production

Linus Sandström

Companies like NCC are continuously working to find new and smart 
digital tools to facilitate building production. The problem is 
which tools to use and in what way they best benefit the 
production.

In the project Angström Stage 4, NCC has decided not to use 
traditional paper drawings from the architect and other 
disciplines, but start working with digital drawings. Large 
touchscreens with software applications such as Bluebeam with 
hyperlinks on digital drawings will be used for work preparation 
in the project. Through an interview study, the author has 
investigated the advantages, disadvantages and prerequisites of 
this new working method as well as the personal attitude towards a 
more digitized building production in the project.

The author could establish that the working method with the 
digital tools that NCC decided to work with will probably benefit 
the building production in a positive way. The tools are generally 
considered making it easier, more fun and more understandable when 
it comes to accomplish a work preparation. It will probably create 
major time savings as programs make it more efficient to navigate 
and work, provided that NCC takes the prerequisites into account.

The prerequisites are a requirement to successfully implement this 
method. NCC needs to be involved early in projects. One or more 
skilled and driving people need to be involved in the project and 
work with the technology. A new working methodology there 
management of drawings digitally needs to be established. 
Education and a learning period need to be considered. These are 
the prerequisites for this work method the author managed to 
obtain through the investigation.

The recommendations for NCC for development and improvement are a 
lot about the prerequisites. The author also believes that the 
method can be developed by continuing work and focusing on the 
development of how the information will be conveyed from the work 
preparation to the construction site using digital tools.
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SAMMANFATTNING 

Företag som NCC arbetar kontinuerligt med att hitta nya och smarta 

digitala verktyg för att underlätta byggproduktionen. Problemet är 

vilka verktyg som ska användas och på vilket sätt så att de på bästa sätt 

gynnar produktionen.  

NCC har i projektet Ångström etapp 4 beslutat att inte använda sig av 

traditionella pappersritningar från arkitekten och övriga discipliner, 

utan börja arbeta med digitala ritningar. Stora stationära pekskärmar 

med mjukvaruprogram som Bluebeam med hyperlänkar på digitala 

ritningar kommer att användas på arbetsberedningar i projektet. 

Genom en intervjustudie har författaren undersökt fördelar, nackdelar 

och förutsättningar med denna nya arbetsmetod samt den personliga 

inställningen till en mer digitaliserad byggproduktion i projektet. 

Författaren kunde konstatera att arbetsmetoden med de digitala 

verktygen som NCC bestämt sig att arbeta med troligtvis kommer 

gynna produktionen på ett positivt sätt. Verktygen anses överlag göra 

det enklare, roligare och mer förståeligt när det gäller att genomföra en 

arbetsberedning. Den kommer troligtvis skapa stora tidsbesparingar då 

programmen gör det effektivare att navigera och arbeta, detta förutsatt 

att NCC tar förutsättningarna i beaktande.  

Förutsättningarna är ett krav för att på ett bra sätt lyckas implementera 

denna metod. NCC behöver vara delaktiga i ett tidigt skede i 

byggprojekt. En eller flera kunniga och drivande personer behöver vara 

delaktiga i projektet och arbeta med tekniken. En ny arbetsmetodik 

med hantering av ritningar digitalt behöver upprättas. Utbildning och 

en inlärningsperiod behöver tas i beaktande. Dessa är förutsättningarna 

för denna arbetsmetod författaren fått fram genom undersökningen. 

Rekommendationerna till NCC för utveckling och förbättring handlar 

mycket om förutsättningarna. Författaren anser även att metoden kan 

utvecklas genom att arbeta vidare och inrikta utvecklingen på hur 

informationen på ett bra sätt ska föras vidare från arbetsberedningen ut 

på arbetsplatsen med hjälp av digitala verktyg.  

Nyckelord: Arbetsberedning, digitalisering, byggproduktion  
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel är en inledande del till arbetet där författaren beskriver vad 

rapporten kommer handla om. Även en kort presentation av företaget och 

projektet som undersökningen har utförts på beskrivs här.  

  

1.1 Inledning 

Byggbranschen utgör en stor del av Sveriges tillväxt, utveckling och 

välstånd. Branschen gör det möjligt för boende, transporter och 

samhällsservice i hela landet. Byggindustrin sysselsatte 311 000 

personer år 2014 och bygginvesteringarna uppgick till 388 miljarder 

SEK, vilket då motsvarade 10 procent av landets BNP (1). 

Branschen fokuserar och arbetar kontinuerligt med att förbättra och 

effektivisera sitt sätt att arbeta på, likt många andra branscher. En 

förutsättning för att uppnå bra resultat är en vilja att ständigt anpassa 

sig, förnya sina metoder och sätt att arbeta på, samt en anpassning till 

samhällets utveckling (2). 

Även fast det finns en stor drivkraft till förändring och förbättring i 

branschen så finns det även en stor tröghet till det när det gäller 

digitalisering. Orsaken kan vara många men enligt Per Närman (3) 

handlar det mycket om tradition, att lämna ett gammalt och fungerade 

arbetssätt där mycket stolthet ligger i att själv kunna utföra 

arbetsmoment utan digitala hjälpmedel. Andra orsaker enligt Närman 

är att branschen inte behövt förändras på grund av brist av konkurrens. 

Det råder dock en enighet om att digitalisering borde implementeras i 

branschen. För att lyckas krävs det nya smarta verktyg och 

arbetsmetoder, metoder och verktyg som ger möjligheten till en 

förändring, en förbättring. Digitaliseringen står vid dörren, vi måste 

bara vara villiga att öppna upp för den. 
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1.2 Bakgrund 

Byggbranschen är på väg mot en mer digitaliserad produktion. Företag 

letar efter nya och smarta metoder för att effektivisera arbetsmoment. 

Men att arbeta med traditionella pappersritningar förekommer 

fortfarande på de flesta byggarbetsplatserna fast studier redan har 

gjorts som visar att digitalisering inom produktionen skulle vara både 

mer tids- och kostnadseffektivt (4). I och med att studier redan 

konstaterat att det på flera olika sätt är mer lönsamt med en mer 

digitaliserad produktion så kommer det här arbetet inte fokusera på 

det. Undersökningen kommer istället fokusera på arbetsberedning med 

inriktning på digitala verktyg och metoder som företaget NCC planerar 

att använda sig av i sina framtida projekt. 

  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka och utreda digitala verktyg med 

inriktning på arbetsberedning för att konstatera för- och nackdelar samt 

förutsättningar med ett nytt arbetssätt NCC håller på att implementera i 

organisationen. Syftet är även att få en uppfattning om den generella 

inställningen till en mer digitaliserad produktion bland de berörda 

parterna. 

Målet är att NCC ska kunna få en ökad förståelse för metoden och de 

digitala verktygen och kunna fortsätta utvecklas inom området med 

hjälp av det här arbetet. Det är även ett arbete som förhoppningsvis kan 

leda till att organisationen blir mer delaktig i arbetssättet och 

förberedda på de framtida utmaningarna som komma skall. 

 

1.4 Problemformulering 

Företaget NCC vill använda sig mera av digitala verktyg, ute i 

produktion men också överlag inom företaget. Utmaningen ligger i 

vilka verktyg som skall användas och hur, så att de på bästa sätt 

utnyttjas och underlättar det dagliga arbetet. 
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När produktionen av ett projekt börjar behöver alla frågetecken vara 

utredda så att arbetet löper på så smidigt som möjligt. Även om så är 

fallet, uppstår det dagligen nya problem som behöver lösas. Problem 

som; vilken ritning är aktuell eller vad för innerdörr som skall vara på 

en viss plats. Med hjälp av olika digitala verktyg och metoder kan dessa 

problem på ett enklare sätt redas ut, eftersom all nödvändig 

information finns direkt tillgänglig i digital form, och på så sätt kan 

missförstånd och tidskrävande åtgärder undvikas.  

NCC arbetar kontinuerligt med stora utmaningar och i just det här 

projektet där författaren har utfört undersökningen har beslutet tagits 

att helt och hållet avvika från traditionella pappersritningar och satsa 

på digitala verktyg. Stora stationära pekskärmar med smarta program 

och kompletterande mindre surfplattor ute på byggarbetsplatsen 

kommer därför att ersätta pappersritningarna.  

 

1.4.1 Frågeställning 

Arbetets syfte kommer att uppnås med hjälp av följande tre 

frågeställningar: 

 Vilka är fördelarna samt nackdelarna med att använda sig av 

den digitala arbetsmetoden med stora pekskärmar och 

tillhörande program? 

 Vilka förutsättningar behövs för att lyckas med det här 

arbetssättet. 

 Vad är den generella inställningen till en mer digitaliserad 

byggproduktion? 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet kommer undersöka för- och nackdelar med implementeringen 

av pekskärmar i arbetsmomentet arbetsberedning hos företaget NCC. 

Arbetet kommer att inrikta sig på hur de olika yrkesgrupper så som 

arbetsledare och yrkesarbetare på projektet Ångström etapp 4 förhåller 

sig till det nya arbetssättet. Undersökningen kommer ske i det 
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pågående projektet. Arbetet kommer däremot inte att jämföra och 

värdera resultatet av att använda traditionella metoder med att 

använda digitala verktyg. Inte heller kommer andra grupper än de 

berörda på projektet Ångström etapp 4 att intervjuas. 

 

1.6 Företag och projektet 

Examensarbetet har utförts på uppdrag av NCC AB och i anslutning till 

projektet Ångström etapp 4.   

 

1.6.1 Företaget 

NCC har en vision att förnya branschen och erbjuda de mest hållbara 

lösningarna. Företaget strävar efter att alltid försöka tänka längre än det 

enskilda projektet för att få ett helhetsperspektiv och bidra till 

samhällets utveckling. Deras värderingar enligt företaget är ärlighet, 

respekt, tillit och framåtanda (5). 

Företaget är ett av norra Europas ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag med en omsättning på 53 miljarder SEK 

och 17 000 anställda 2016. Företaget utvecklar och bygger till exempel 

bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga 

byggnader men också vägar, anläggningar samt övrig infrastruktur (6). 

NCC arbetar med att utveckla olika digitala arbetssätt som till exempel 

VDC (Virtual Design and Construction), genom att vara aktiv medlem i 

organisationer som buildingSMART. Man samarbetar vidare med olika 

institutioner, bland annat Stanford University i USA samt 

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) (7). 

 

1.6.2 Projektet 

Projektet Ångström etapp 4 omfattar en ny huvudbyggnad, (se Figur 

1.1) till Ångströmslaboratoriet samt en tillbyggnad, en flygel på södra 

sidan av laboratoriet. Projektet är beräknat till 915 miljoner SEK och är 

https://www.ncc.se/om-ncc/ncc-property-development/
https://www.ncc.se/om-ncc/ncc-infrastructure/
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en samverkansentreprenad mellan NCC och beställaren Akademiska 

Hus. 

Uppsala Universitet är hyresgästen och projektet är till större del avsett 

för undervisningslokaler samt kontorsytor. Det kommer även byggas 

mötesytor, aula, studentservice, reception, café, bibliotek samt en stor 

ljusgård i huvudbyggnaden. Nybyggnationen av entrébyggnaden 

beräknas omfatta totalt 30 000 kvadratmeter. Ångströmslaboratoriet 

består idag av 72 000 kvadratmeter. 

Byggnationen sker i två etapper. Byggstart för tillbyggnaden av flygeln 

är planerad till våren 2018 och den planeras vara klar hösten 2020. 

Byggstart för huvudbyggnaden planeras ske till hösten 2018 och stå 

klar till våren 2022 (8). 

 
Figur 1.1. Ångströmlaboratoriet, huvudbyggnad (Tema arkitekter) 

Projektet kommer använda sig av digitala verktyg så som bluebeam 

med hyperlänkar och stora stationära pekskärmar. Liknande 

arbetsmetoder och program har prövats tidigare på andra projekt och 

nu anser NCC att det är dags att utveckla och satsa vidare på dessa 

digitala verktyg. 
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2. TEORI 

I detta kapitel redogör författaren grundläggande teori för en bättre förståelse 

av arbetet. Begrepp som arbetsberedning, VDC, Dalux Field, bluebeam samt 

hyperlänkar beskrivs mer detaljerat här. 

 

2.1 Arbetsberedning  

En arbetsberedning är en genomgång av en eller flera kommande 

aktiviteter i ett projekt. Den är detaljerad och noggrann samt utgör 

underlag för arbetsinstruktioner före utförandet. Eventuella åtgärder 

för kontroller och prov kan även diskuteras under en arbetsberedning 

(9).  

Enligt Révai (9) kan en arbetsberedning beskrivas med hjälp av fem M: 

 Metod – på vilket sätt är det mest lämpligt att utföra arbetet på? 

 Material – vad för sorts material ska användas? 

 Maskiner – finns det maskiner som kan underlätta? 

 Människor – hur många arbetare behövs det? 

 Miljö – avfallshantering men även arbetsmiljö. 

Genomgången av ett kommande arbetsmomentet kan vara tidsmässigt 

kort men kan skapa stora positiva ringeffekter i produktionen. En bra 

arbetsberedning skapar förutsättningar för en effektiv produktion samt 

förebygger eventuella störningar vid utförandet (9). 

Enligt NCC (10) ska arbetsberedningar göras för alla arbetsmoment på 

ett bygg- och anläggningsprojekt som har följande: 

 Identifierade arbetsmiljörisker  

 Innehåller stor arbetsmängd, många timmar och pågår länge 

 Har många personer som skall samarbeta 

 Nya arbetsmoment 

 Tekniskt komplicerade moment 

 Har betydande miljöpåverkan 

 Är ekonomiskt kritiska för projektet  

 Har hårda toleranser och/eller kvalitetskrav 
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En arbetsberedning bör enligt NCC göras 3-4 veckor innan 

arbetsmomentet startar, så att material och verktyg som måste beställas 

hinner komma. NCC utför en arbetsberedning i 3 steg: förbered, 

genomför samt stäm av och följ upp (10). 

Förbered - Arbetsledningen samlar in tillämpligt underlag för 

arbetsmoment som skall arbetsberedas samt övrig projektinformation 

som kan vara relevant. Genomför – Arbetsledningen samlar den grupp 

som skall genomföra arbetsmomentet. Detta kan vara arbetsledare, 

yrkesarbetare, lagbas, skyddsombud, entreprenadingenjör, 

underentreprenör, och eventuella specialister. En genomgång görs av 

underlag platsledningen tagit fram, det kan vara projektets 

förutsättningar, planering och logistik. Stäm av och följ upp - När det 

börjar närma sig utförandet av arbetsmomentet görs en genomgång av 

arbetsberedningen med dem som skall utföra arbetet. Det kan vara 

lämpligt att kontrollera att åtgärder är vidtagna och om det finns några 

nya förutsättningar eller om det har tillkommit ny personal som 

behöver sättas in i arbetsberedningen. När arbetet pågått ett tag kan det 

vara lämpligt med en avstämning för att avgöra om arbetet gått som 

planerat, vad som behöver justeras och vad som kan göras bättre. 

Slutligen skall en uppföljning göras och erfarenheter skall noteras och 

rapporteras vidare så att erfarenheterna finns kvar i organisationen. 

Har förändringar gjorts i utförandet skall även arbetsberedningen 

uppdateras så att rätt information finns tillgänglig (10).  

 
Figur 2.1 Arbetsberedning med digitala verktyg. 
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2.2 VDC – effektivare byggen med digital teknik 

Virtual Design and Construction är ett brett samlingsbegrepp och 

beskrivs på många olika sätt. Enligt NCC bidrar VDC till mer 

digitaliserad byggande och skapar nya sätt att arbeta tillsammans på. 

Det leder till effektivare planering med färre byggnationsfel och 

tekniken gör det även lättare att uppfylla kundens behov (11).  

VDC är enligt NCC ett arbetssätt där arkitektritningar och all övrig 

information om ett byggprojekt finns i en databas istället för på papper. 

Databasen kallas: Byggnadsinformationsmodell, BIM, och med hjälp av 

detta arbetssätt kan alla som arbetar med ett byggprojekt dela digital 

information med varandra. Den senaste versionen av BIM kan när som 

helst hämtas in i en dator, surfplatta eller smarttelefon. Alla yrkesroller 

kan lyfta ut just den information de behöver och ta fram en bild över 

exempelvis fasader, rörinstallationer eller armering. De kan sedan 

meddela alla andra som arbetar med modellen att den är uppdaterad 

(11). 

Med VDC kan byggbranschen arbeta annorlunda. Alla yrkesfunktioner 

kan följa hela byggprocessen och göra justeringar när det behövs. Till 

exempel så kan konstruktionsfel upptäcks under så kallade 

”kollisionskontroller” i datorn innan huset byggts, det kan vara ett 

ventilationsrör som är inritat där det behövs ett hisschakt. Att rätta till 

fel i datorn istället för att bygga om det i verkliga huset sparar mycket 

tid och pengar (11). 

 

2.3 Digitaliseringsstandard 

Eller som Byggindustrin valde att kalla det: ”Nu kan branschen 

samarbeta med hjälp av ett gemensamt verktyg”(12). 

Under 2017 har organisationen BEAst tillsammans med NCC, Skanska, 

Veidekke och JM drivit ett utvecklingsprojekt vid namn ”Effektivare 

granskningsprocess”. Målet med projektet var att standardisera och 

digitalisera processen vid granskning av system- och bygghandlingar. 

Syftet med standarden är att förenkla den omfattande och ofta 

manuella hanteringen i granskningsprocessen (13). 
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Standarden ska skapa rätt förutsättning för att på ett digitalt arbetssätt 

granska handlingar som till exempel ritningar. Standarden består av sex 

delar:  

 Metodbeskrivning som ska ge en översiktlig beskrivning av 

arbetsflödet vid granskning baserat på rekommendationerna i 

standarden.  

 Specifikation av granskningskommentarer. När kommentarer 

läggs in under granskningen får dessa en viss status med en 

tillhörande färgkod för att indikera en kommentars status. I 

standarden finns namn och färgkoder specificerade.  

 Granskningspaket. Vilket är en specifikation av hur det kan gå 

till, t.ex. hur projekteringsledaren skapar kombinerade filer så 

kallad ”binders” per teknikområde och disciplin med aktuella 

handlingar som sätts samman till en kombinerad fil per disciplin 

för granskning.  

 Informationsfält. Specifikation över vilka informationsfält som 

rekommenderas i granskningssammanfattningen.  

 Mall för gransknings-PM. Som är en första sida i respektive 

granskningspaket med de handlingar som ska granskas och 

upprättas per disciplin. I ett Gransknings-PM framgår det vad 

och vilka som verifierar och dokumenterar bifogade handlingar 

och status på granskningskommentarer.  

 Resultat från granskning. Det är en specifikation över alternativ, 

till exempel ”Har åtgärdats” eller ”Klar för distribution”.  

Standarden är en förutsättning för att kunna arbeta med digitala 

arbetssätt som stora pekskärmar och hyperlänkar i produktion. 

Verktygen skapar rätt förutsättningar för produktionsfasen där det blir 

betydligt snabbare och enklare att hitta PDF: er på datorer, pekskärmar 

samt mobila enheter (14). 

Att branschen samsas om en gemensam standard är en förutsättning för 

ökad digitalisering. Kraven på dokumentering ökar och om alla arbetar 

med olika metoder i samma process kommer det i längden bli ohållbart. 

En gemensam standard skapar stora mervärden och konkurrens-

fördelar för de som implementerar och tillämpar dem brett i 

verksamheten (12). 
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2.3.1 Hyperlänkar och PDF Guidelines 

En hyperlänk kan vara ett ord, en mening, en sifferkombination eller en 

Figur du kan klicka på som hänvisar dig vidare till en ny sida på World 

Wide Web. Detta är något som för närvarande är under 

implementering även i byggbranschen på samma sätt i projekten med 

länkar mellan ritningar, handlingsförteckningar och liknande 

projekthandlingar. PDF Guidelines är anvisningar på det tekniska 

innehållet en handling eller handlingsförteckning måste ha för att 

hyperlänkarna ska fungera.  

PDF Guidelines är framtaget genom BEAst i samband med projektet 

”Effektivare granskningsprocess” under ledning av NCC. Det är ett 

dokument framtaget för att säkerställa kvalitén på handlingarna. Med 

dessa anvisningar skapas förutsättningar för att enkelt granska och se 

detaljer, söka och markera, kontrollmäta, jämföra ritningar och skapa 

hyperlänkar, se Figur 2.2. Exempel på några anvisningar är till exempel 

att text i handlingsförteckning och handlingar måste skapas med 

särskilda egenskaper samt att PDF filerna måste vara korrekt namnsatta 

och roterade. För mer information om anvisningarna se bilaga 2.  

 
Figur 2.2 En rumsförteckning samt en ritning med hyperlänkar markerat i grönt 

2.4 Pekskärm - ett digitalt verktyg 

Pekskärmen är ingen nyhet längre i vår vardag och de flesta är idag 

bekanta med fenomenet och använder det dagligen, t.ex. i handdatorer 



Examensarbete: ETT STEG MOT EN MER DIGITALISERAD BYGGPRODUKTION 

12 

och smarttelefoner. Denna teknologi används numera också allt mer 

inom byggbranschen (15). 

Idag finns pekskärmar i ett flertal olika modeller, varianter och 

storlekar. I det här arbetet har författaren undersökt och arbetat med en 

Samsung 65 tums E-board, vilket är en utvecklad och designad 

pekskärm för företag, se Figur 2.3. Samsung har tagit fram en display 

som klarar av att 10 olika deltagare samtidigt rör pekskärmen, 

kommenterar och redigerar. Denna mångsidiga användbarhet gynnar 

effektiviteten och produktiviteten och erbjuder större delaktighet till 

alla deltagare (16). 

Pekskärmen i sig själv är dock inte ett användbart verktyg, utan det 

krävs även specialanpassade mjukvaruprogram med utvecklade 

egenskaper för att man ska kunna arbeta med den. 

 

 
Figur 2.3 Samsung 65” pekskärm med mjukvaruprogrammet, Bluebeam. 
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2.5 Bluebeam Revu 

Bluebeam Revu är ett program utvecklat för att skapa, redigera och 

göra markeringar i PDF-filer. Det är speciellt inriktat på att öka 

samarbetet och effektiviteten inom arkitektur-, ingenjörs- och 

byggbranschen. Revus grundläggande funktioner är enligt dem själva: 

skapa, markera, samarbeta och organisera (17). 

Bluebeam är ett stödverktyg för att enklare visualisera till exempel 

arbetsplatsdispositionsplaner och trafikanordningsplan (APD- och TA-

planer), skapa mängdförteckningar, göra noteringar och granska 

ritningar. Bluebeam Revu gör det enklare att:  

 Skapa underlag till arbetsberedningar med foto, bilder och 

noteringar  

 Mäta, mängda och exportera sammanställningar till Excel  

 Visualisera planering av inre och yttre APD- och TA-planer  

 Granska ritningar och samordna noteringar för underlag. 

 Skapa PDF-filer och enkelt sammanfoga flera PDF-filer till ett 

dokument (18). 

 

2.6 Dalux Field 

Dalux Field är ett mjukvaruprogram specialdesignat för bygg-

arbetsplatsen, se Figur 2.4, i vilket man framför allt arbetar med 3D-

modeller men även 2D-ritningar. Programmet är utformat för att man 

lätt ska kunna samordna och dela viktig information och handlingar. 

Det kan användas till besiktningar, skyddsronder där man kan göra 

anmärkningar och checklistor på ett enkelt sätt med kompletterande 

digitala verktyg som en surfplatta. All relevant information kan enkelt 

dokumenteras med foton, markeringar och detaljerade platsangivelser 

på PDF, CAD och BIM. Dalux Field är framtaget för att minimera risker 

och kvalitetssäkring. Programmet klarar av att hantera stora och tunga 

BIM modeller (19).
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Figur 2.4 Dalux Field illustreras av en film på Samsungs 65” pekskärm. 
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3. METODIK  

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts och hur undersökningen har 

genomförts samt en kort beskrivning av litteraturstudien. 

 

3.1 Metodval 

Det finns i stort sett två olika metoder att välja mellan när man ska 

samla in data; kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa 

metoden kännetecknas oftast av att resultatet kan skrivas i siffror och 

insamlingsdata är mätbara. Med den kvalitativa metoden är resultatet 

icke mätbart. Forskaren söker exempelvis mer djupgående hur en viss 

person ser på ett specifikt ämne (20). Författaren har använt sig av den 

kvalitativa metoden för att på bästa sätt svara på den frågeställning det 

här arbetet grundar sig på. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

När det handlar om kvalitativ metodik är den vanligaste metoden för 

datainsamling intervjuer enligt Alvesson och Deetz (21). Intervjuerna 

kan vara upplagda på olika sätt och variera från helt strukturerade till 

helt ostrukturerade. Den strukturerade intervjun följer de förberedda 

frågorna helt och hållet medan den ostrukturerade inte följer några 

förberedda frågor alls. I den ostrukturerade intervjun förs en diskussion 

kring olika ämnen och information framkommer spontant medan den 

strukturerade intervjun inte bjuder in till någon diskussion alls (22). 

Intervjuerna i det här arbetet skulle kunna beskrivas som 

semistrukturerade då författaren utgick från förbestämda frågor men 

där respondenterna bjöds in till diskussion med följdfrågor.  

 

3.3 Litteraturstudie 

För att inhämta relevant information om tidigare arbeten inom området 

har olika hemsidor på internet besökts men även en del tryckta böcker 

har använts. Även NCC:s intranät har använts för att söka interna 
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dokument och rapporter om liknande undersökningar som redan gjorts 

inom området av NCC. Den samlade informationen ligger som grund 

för arbetet och den aktuella undersökningen. 

 

3.4 Genomförande 

Gemensamt med författarens handledare har ett urval av respondenter 

tagits fram. Alla respondenterna arbetar på NCC i Uppsala med 

undantag av en specialist från NCC i Stockholm. Respondenterna 

delades in i olika grupper för att kunna analysera eventuella olikheter i 

deras åsikter och svar. Dessa grupper var specialister, arbetsledare samt 

yrkesarbetare. Tre grupper med tre respondenter i varje grupp 

intervjuades. Sammanlagt nio intervjuer genomfördes i 

undersökningen. 

Författaren valde att behålla anonymitet i undersökningen med en 

förhoppning om att respondenterna skulle känna en större trygghet. I 

och med att den personliga inställningen undersöktes hos varje 

respondent kändes det naturligt att behålla deras anonymitet i 

förhoppning att mer ärliga svar och högre detaljnivå på deras svar 

skulle uppnås. 

Specialisterna har tidigare erfarenheter av programmen och metoden, 

och arbetar kontinuerligt med digitala utmaningar. Arbetsledarna har 

en arbetsledande roll i NCC. Arbetsledarna har bakgrundsfakta till 

programmen och metoden, och har delvis arbetat med dem. 

Yrkesarbetarna arbetar alla direkt på byggarbetsplatsen och är lika 

insatta som arbetsledarna i bakgrundsfaktan.  

Inledningsvis i varje intervju förklarade författaren noggrant vad 

arbetet handlade om och vad syftet med intervjun var. Inledande text 

till intervjuerna återfinns i bilaga 1.  
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4. RESULTAT 

I detta kapitel pressenteras resultatet från intervjustudien. Svar och åsikter är 

sammanfattade i de områden som frågorna huvudsakligen berört samt indelade 

i de tre respondentgrupperna specialister, arbetsledare samt yrkesarbetare. 

Frågorna återfinns i bilaga 1. 

 

4.1 Specialister  

Specialisterna har mycket positiv inställning till detta nya arbetssätt och 

ser lösningar på utmaningarna. ”Metoden är enklare, roligare och 

smartare.” ”Det är en sådan liten insatts för att få ut mera digitalt i 

produktion och göra det enklare.” Detta är några av de uttryck 

specialisterna använde sig av när deras personliga åsikter framfördes. 

Metoden är enligt specialisterna ett enkelt steg att få ut mer 

digitalisering i produktionen med 3D-modeller och hyperlänkar på 2D-

ritningarna.  

Då utvecklingen inom teknik går framåt så sjunker kostnaden för 

verktygen, och det tror specialisterna att är en av de främsta orsakerna 

till att NCC satsar på detta just nu. Specialisterna anser att metoden 

med skärmar och deras tillbehör är så pass kostnadseffektiv att det är 

lönsamt att utnyttja flera skärmar i ett projekt till flera olika handlingar 

för att dela upp informationen så att man ännu tydligare kan 

genomföra en arbetsberedning. Om man skulle jämföra investeringen 

med flera pekskärmar med en utskriftbudget i den traditionella 

metoden så skulle det vara betydligt billigare med inköp av flera 

skärmar och tillbehör, detta är specialisterna är övertygade om. 

 

4.1.1 Fördelar och nackdelar 

En stor fördel, om inte den största, är tidsbesparingen och 

tidseffektiviseringen som uppnås med denna metod, anser 

specialisterna. Med metoden kan man inför en arbetsberedning 

förbereda och välja ut de ritningar som ska beredas. Några exempel på 

detta är att lägga ut så kallade bokmärken i programmet Bluebeam.  På 
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så vis kan man spara ritningarna i den ordning man ska gå igenom dem 

vid ett senare tillfälle. Genom att rita och markera med sin personliga 

signatur så kan man med ett enda knapptryck sortera fram de 

handlingar som är aktuella till beredningen. Detta kan jämföras med 

den traditionella metoden där man måste bläddra bland 

pappersritningarna.  

Med det här nya arbetssättet upptäcker man snabbt om det är 

handlingar som saknas. I och med att man kan använda sökmotorer i 

programmen så kan du söka i handlingar/texter, och även alla 

hänvisningar är klickbara med hyperlänkarna. Saknas en hyperlänk så 

finns inte ritningen eller så är den felaktigt skriven. ”Man behöver inte 

leta efter det som inte finns”. Detta är en stor fördel, enligt 

specialisterna. 

Specialisterna anser även att implementeringstiden i branschen är 

nästan lika med noll, då människor i dagens samhälle är så pass vana 

med smarttelefoner och pekskärmar generellt. Alla parter kommer 

kunna sätta sig in i metoden snabbt och enkelt. Specialisterna anser att 

metoden är intuitiv att använda och att programmen gör det enkelt att 

hitta. 

Flera fördelar med denna metod, enligt specialisterna, är att den 

kommer öka samverkan och förståelsen mellan alla parter i projektet. 

Den kommer öka kvalitén på ritningarna och därmed på produktionen. 

Aktuella handlingar kommer levereras snabbare till produktionen i och 

med att allt blir digitalt. Det leder även till mindre administrations-

arbete med hanteringen av pappersritningarna. I dagsläget tar det lång 

tid att få ut handlingar i dokumentplattformen, skriva ut dem, hänga 

upp på ritningsgalgen och göra dem tillgängliga för bygg-

verksamheten. Det blir även mycket enklare att tillgodogöra sig 

informationen, mer tillgängligt för projektledningen, 

underentreprenörerna och yrkesarbetarna.  

Samordning av erfarenheter är även en potentiell fördel anser 

specialisterna. Metoden ökar chansen att bjuda in andra specialister, 

platschefer eller liknande personer med spetskompetens som kan 

medverka digitalt under arbetsberedningen.  Även delaktighet och 

samordning bjuder denna arbetsmetod in till, anser specialisterna. ”Det 
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kommer bli lättare att få med alla i beredningen med dessa smarta 

verktyg, flera åsikter kommer att höras och samordnas med hjälp av 

verktygen”.  

En annan fördel enligt specialisterna är att allt kommer vara samlat på 

samma plats och alla kommer titta på samma sak. I och med att 

handlingarna kommer finnas digitalt så är det färre källor till 

informationen vilket kommer leda till mindre byggnationsfel.   

Nackdelarna är få, anser specialisterna. Det ligger mycket planering och 

arbete bakom att få t.ex. hyperlänkarna att fungera. NCC behöver vara 

mer delaktiga i projekteringen som måste göras på rätt sätt med hjälp 

av PDF Guidelines.  Görs inte detta på rätt sätt så fallerar hela 

funktionen, och det smidiga sättet att klicka sig vidare med ett klick 

försvinner. Det kan även ses som en nackdel att metoden ökar 

arbetstiden i tidigt skede av projekten men specialisterna är övertygade 

om att det kommer tjänas in ute i produktionen. 

 

4.1.2 Förutsättningar 

Förutsättningarna för att lyckas med det här arbetssättet är att involvera 

projektörerna och projektledningen i ett tidigt skede, anser 

specialisterna. NCC behöver vara delaktiga i projekteringen för att 

kunna ställa krav på att handlingarna görs på ett visst sätt. ”Insikt och 

kontroll.” behövs enligt en specialist för att övertyga dem att det är på 

det här sättet vi ska arbeta på. Vad, hur och varför är frågorna som 

behöver besvaras för att övertyga övriga parter. Till exempel, varför har 

vi PDF Guidelines? 

En förutsättning är att tekniken behöver fungera. Eventuella störningar 

kommer behöva åtgärdas av en tillgänglig support som kan svara på 

frågor och lösa eventuella problem som uppstår. Digitalisering behöver 

kontinuerlig support och med det här nya arbetssättet anser 

specialisterna att det är nödvändigt att det även finns ”VDC 

koordinatorer” som specialisterna kallar det, delaktiga i projekten. 

Detta innebär att en eller flera personer som är kunniga och drivande 

inom dessa frågor är på plats ute i produktionen. NCC planerar att det 

skall finnas personer med den här rollen ute i projekten med stöd från 
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VDC- specialister så kallade VDC-managers från kontoret. Det är ett 

pågående arbete att hitta de här VDC-koordinatorerna säger en 

specialist.   

En annan förutsättning är inkörningsperioder, anser specialisterna. Det 

kan vara en längre period för arbetarna att sätta sig in i det nya 

arbetssättet och komma igång med arbetsmetodiken för att få rutiner. 

När PM och revideringar kommer in på handlingar behöver det tas 

omhand på ett rutinmässigt sätt, vilket specialisterna ser som en 

framtida utmaning.  

 

4.2 Arbetsledare  

Arbetsledarnas inställning till den nya arbetsmetoden är splittrad. De är 

generellt positiva till tekniken och anser att det är bra att NCC börjar 

använda sig av den. Men bland de yngre arbetsledarna kan en viss 

ångest detekteras; bara för att de tillhör den yngre generationen känner 

de pressen att behöva bli projektets ”personliga it-tekniker”.   

Arbetsledarna ser verkligheten och alla dess utmaningar men anser att 

tiden är inne för NCC att utvecklas inom området som en organisation. 

”Ett steg i utvecklingen.”, ”Tekniken har funnits men vi har inte varit 

mogna organisatoriskt”, säger en arbetsledare. De anser att NCC 

behöver inkludera alla i projektet, från projekteringen till att NCC kan 

möta upp med de verktyg och hjälpmedel som behövs ute i projekten.   

Arbetsledarna ser problematiken på ett brett sätt och tycker att digitala 

arbetsmetoder kommer och går inom byggbranschen. Allt från VR-

glasögon till hyperlänkar har funnits på tidigare projekt men försvunnit 

efter avslutande av ett projekt. ”Det behöver finnas en samsyn med det 

här gemensamt i branschen, att det är så här vi ska jobba”. Detta är en 

stor utmaning tycker arbetsledarna och anser att en samsyn kring detta 

inte finns i dagsläget. 

Arbetsledarna ser utmaningarna med att implementera metoden och 

pratar om att det handlar om att sälja in det. De anser att det behöver 

vara ett paket färdigt för användning så att det skapar trygghet. 
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Uppnås en trygghet i produktionen kommer det användas mer och mer 

bland alla parter i projektet.  

En av orsakerna till att NCC valde att satsa på den här arbetsmetoden 

var att det fanns en vilja bland arbetsledarna i projektet att utvecklas 

inom området med digitala verktyg. En av arbetsledare tror även att en 

annan orsak är att metoden är säkrare. Mindre missförstånd och 

byggnationsfel kommer uppstå om programmen fungerar som de ska. 

Metoden minimerar då även risken att fel uppstår eller att en inaktuell 

handling används. 

 

4.2.1 Fördelar och nackdelar  

Enligt arbetsledarna är det svårt att beräkna den ekonomisk vinning i 

projektet, men med den nya metoden kan de konstatera att många 

arbetsmoment med hantering av handlingar kommer försvinna. Från 

tidigare projekt så kan arbetsledarna jämföra den nya metoden där de 

nu har noll pappersritningar från arkitekten, med den gamla där 

standarden var att få ut sex uppsättningar av bygghandlingar från 

arkitekten. Där anser arbetsledarna att det finns en viss ekonomisk 

vinning i den nya metoden men också en miljöbesparing vilket är en 

fördel enligt dem. ”Spara skogen så kör vi”, uttrycker en arbetsledare 

sig kring miljöaspekten. Dock kommer metoden att medföra utskrift av 

pappersritningar efter en utförd arbetsberedning som yrkesarbetarna 

kan arbeta utifrån. Men arbetsledarna anser att det är en liten 

pappersmängd i jämförelse med de leveranser av tidigare 

uppsättningar av handlingskopior som fanns i tidigare projekt.  

Med den nya metoden tycker arbetsledarna att man på ett enkelt sätt 

kan visualisera och göra tydliga arbetsberedningar. Man anser att 

metoden medför en bättre överskådlighet och underlättar i sökandet av 

ritningar vilket resulterar i en snabbare granskning av handlingar men 

framför allt en bättre överskådlighet. Ett exempel på hur detta ska 

uppnås är ett önskemål från arbetsledarna att det ska finnas en 

översiktsplan på varje våning där alla detaljer och hyperlänkar finns 

med. Utifrån dessa ska man kunna zooma in och arbeta sig vidare 

därifrån istället för att behöva bläddra mellan flera olika delplaner. 
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Detta tror arbetsledarna skulle vara ett effektivt sätt att arbeta på med 

hjälp av pekskärmarna men är inte verklighet i dagsläget, enligt vad 

arbetsledaren vet vid intervjutillfället. En nackdel med det arbetssättet, 

enligt en annan arbetsledare är att vid utskrift av en sådan vy så kan 

inte programmet få med den aktuella skalan med skalstockar. Enligt 

arbetsledaren skulle det vara bra att programmera in i till exempel 

Bluebeam att en hybrid skalstock följde med vid varje utskrift av en 

sådan vy. 

En annan nackdel som arbetsledarna kan se är att arbetsmetoden är så 

pass ny att när till exempel underentreprenörer kommer till projektet 

kommer det finnas en viss osäkerhet med metoden och man får räkna 

med en inlärningsperiod hos eventuella samarbetspartners. 

Arbetsledarna kan se en eventuell negativ spiral om inte 

projektorganisationen är delaktig från början och hjälper till att få med 

hela projektet. Det är samtidigt även en förutsättning för att lyckas med 

detta arbetssätt anser arbetsledarna. 

 

4.2.2 Förutsättningar 

Även arbetsledarna kan se att en förutsättning för att metoden ska 

fungera är att de som arbetar med projekteringen är med i god tid och 

gör ritningarna på det sätt de ska vara. ”Nyckeln till att allt ska lyckas 

är att man dansar i takt med projekteringen”. Med detta anser 

arbetsledaren att projektorganisationen behöver ha ett kontinuerligt 

samarbete med projekteringen även under projektets gång. 

Vidare anser arbetsledarna att det behövs personer ute i produktionen 

som är intresserade av den nya tekniken. ”Som dukar bordet med den 

här tekniken varje morgon” Arbetsledarna anser att det mest optimala 

skulle vara personer som är delaktiga i projektet med andra 

arbetsuppgifter likt arbetsledarrollen, och inte enbart en VDC-specialist. 

Detta skulle vara bra för att personen får bättre helhetsperspektiv och är 

mer insatt i projektet och dess utveckling. 

Även omfattningen på handlingar i ett projekt är en förutsättning för att 

metoden ska kunna underlätta och bidra till en effektivare produktion 

anser arbetsledarna. Metoden med hyperlänkarna är alltså mest 
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hjälpsam om det är stor omfattning på ritningar. Arbetsledarna kan 

konstatera att metoden inte är lika användbar och bidragande på 

mindre projekt med färre handlingar.  

Slutligen kan arbetsledarna se en utmaning med metoden, att processen 

med uppdateringar och revideringar måste hanteras från början av 

projektet. Det behöver finnas en digital rutin som alla är medvetna om 

när det gäller att ritningar uppdateras och hur det sker, så att man inte 

bygger utifrån inaktuella handlingar.  

 

4.3 Yrkesarbetare 

Yrkesarbetarna är generellt positiva till metoden men ser även 

utmaningarna i den. De anser att det är ett måste att hänga med i 

utvecklingen och inom 5 års tid tror yrkesarbetarna att metoden 

kommer vara så pass finslipad och utvecklad att de digitala verktygen 

finns på plats och är fungerande ute på bygget och inte bara på 

arbetsberedningen.  

Liknande arbetssätt har prövats på andra byggen inom NCC och är en 

orsak till varför NCC väljer att satsa vidare på digitaliseringen, anser 

yrkesarbetarna.  

 

4.3.1 Fördelar och nackdelar 

Även yrkesarbetarna anser att den främsta fördelen med metoden är att 

den kommer göra produktionen mer tidseffektivt. Genom att allt sker 

digitalt kommer det vara enkelt att komma åt dokument och 

handlingar med hjälp av verktygen. Även processen med revideringar 

och uppdateringar från arkitekten och konstruktören kommer bli 

smidigare med detta nya arbetssätt. Med hjälp av sökfunktioner 

kommer det också gå betydligt snabbare att hitta rätt handlingar.  

Yrkesarbetarna tycker även att åtkomlighet kommer bidra till 

tidsbesparing men även en energibesparing för yrkesarbetarna. När 

arbetsberedningen finns sparad digitalt så går det lätt att komma åt 

dokumentet och se hur problemen diskuterades och hur de skulle lösas. 
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”Man behöver inte leta efter den där pärmen med protokollet utan kan 

lätt hitta det digitalt”, uttrycker sig en yrkesarbetare.  

En fördel med metoden är att den kommer bidra till en större 

delaktighet och enkelhet anser yrkesarbetarna, att gemensamt komma 

fram till lösningar och på ett smidigt sätt få med sig det ut i produktion 

är något yrkesarbetarna tror på. 

Yrkesarbetarna kan inte se några nackdelar med metoden men anser att 

utmaningen med metoden är hur informationen ska tas vidare ut på 

bygget och hur alla ska bli involverade på ett bra sätt där. Detta är 

något yrkesarbetarna tycker man borde fokusera på för att utveckla 

metoden. 

 

4.3.2 Förutsättningar 

Även yrkesarbetarna tycker att det behövs en VDC-ansvarig på 

projektet ute på plats, som är insatt i projektet och kan uppdatera samt 

samordna handlingar med projektorganisationen. Ett citat från 

yrkesarbetarna angående förutsättningarna är att: ”Tekniken måste 

fungera och den behöver fungera från början annars kommer alla gå 

tillbaka till det system som funkar”. Men man avslutade även med att 

säga att ”teknik är bra”. 

En förutsättning enligt yrkesarbetarna är uppkoppling till internet och 

anslutning till el. De anser att det kan ställa till med problem om dessa 

parametrar fallerar. 

En annan förutsättning för att lyckas är att organisationen skapar och 

tar hänsyn till en inkörningsperiod av den nya metoden. Utbildning 

och tid för att komma in i arbetssättet är en av de främsta 

förutsättningarna anser yrkesarbetarna. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras resultatet. En diskussion om både metod och resultat 

ingår även i detta kapitel där författaren diskuterar mer fritt om dessa ämnen. 

 

5.1 Analys 

Analysen framhåller det mest relevanta från resultatet och är uppdelad 

i de tre huvudfrågor som detta arbete är utformat från: fördelar, 

nackdelar samt förutsättningar. De personliga åsikterna sammanvävs i 

analysen och jämförs från de olika yrkesgruppernas perspektiv. 

Författarens egna kommentarer framförs även i analysdelen ur ett mer 

kritiskt perspektiv. 

 

5.1.1 Fördelar  

Utifrån diskussionerna med respondenterna framgår det att det finns 

många fördelar med den nya arbetsmetoden. Den generella 

inställningen till en mer digitaliserad produktion är övergripande i stort 

sett positiv med en del avvikande åsikter. Nedan rangordnas fördelarna 

där författaren börjar med de resultat som fått mest understöd i 

undersökningen. 

 

Tidseffektiviseringen  

Det alla yrkesgrupper kunde konstatera är att det är tid NCC kommer 

spara med hjälp av den nya metoden. Alla respondenter kunde se att 

tidseffektiviseringen var en av de största fördelarna med denna metod 

men av olika anledningar.  

Hyperlänkarna är alla parter övertygade om kommer bidra på bästa 

sätt och det känns som att hela arbetsmetoden kretsar kring dessa 

hyperlänkar. Pekskärmen börjar uppfattas mer som en biprodukt, men 

är den fysiska produkten, vilket leder till att flest personer associerar 

metoden med dem anser författaren. 
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Alla parter kunde även se att beslutet av att helt undvika traditionella 

pappersritningar från arkitekten och arbeta digitalt kommer leda till en 

mindre administrativ hantering. Det går att beskriva borttagningen av 

den traditionella hanteringen av pappersritningar i ett byggprojekt med 

ett känt citat från Peter F Drucker: ”Det finns inget mer onödigt än att göra 

något effektivt som inte alls behöver göras”. Med den nya arbetsmetoden 

kommer troligtvis många arbetstimmar att försvinna som vanligtvis 

lades ner på att sortera och stämpla nya ritningar som kom till 

projektet. Det man alltså har gjort tidigare, kanske väldigt effektivt, 

kommer man inte längre behöva göra. 

Sökfunktioner är å andra sidan något specialisterna och yrkesarbetarna 

har en samsyn om, vilket arbetsledarna inte lägger allt för mycket fokus 

på. Det kan bero på att arbetsledarna redan arbetar med sökfunktioner i 

digitala former och inte anser att det är något speciellt nytt. Det är dock 

en viktig aspekt att poängtera i och med att det kommer gå betydligt 

snabbare med hjälp av sökfunktioner. 

3D-modeller är en fördel som flera yrkesgrupper har med i sin 

diskussion men endast specialisterna anser att det är ett bra verktyg. 

Både arbetsledarna och yrkesarbetarna har gemensamma åsikter om att 

3D-modeller är ett bra verktyg om det går att använda på ett smidigt 

och praktiskt sätt, vilket de inte anser går att göra i dagsläget. Det här är 

även viktigt att poängtera att 3D-modeller är bra men det krävs rätt 

program och verktyg för att kunna arbeta med de på ett smidigt sätt. 

Intuitiv och enkel metod 

Alla respondenter kunde även säga att en av metodens största fördelar 

är att den är enkel och smidig. Det fanns en samsyn att metoden 

kommer öka samverkan och förståelsen bland alla parter i projektet 

men också där ansåg yrkesarbetarna och specialisterna specifikt att 

delaktigheten i arbetsberedningen kommer gynnas. Specialisterna ser 

delaktigheten på ett bredare sätt mer centralt i NCC och kallar det 

erfarenhetssamordning medan yrkesarbetarna ser det internt i 

projektorganisationen. Arbetsledarna kunde se en viss överskådlighet 

med metoden om deras önskemål verkställdes. 

En källa till informationen 

Specialisterna och arbetsledarna såg det som en fördel med metoden att 
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allt är samlat på ett och samma ställe. Att det inte finns flera kopior 

eller uppsättningar med ritningar vilket skulle leda till mindre 

missförstånd samt mindre byggnationsfel. I och med att själva 

uppdateringen av ritningar sker centralt av en VDC-manager som ser 

till att hyperlänkarna fungerar så kan projektorganisationen känna en 

trygghet i att det är uppdaterade länkar när de klickar på en hyperlänk. 

 

5.1.2 Nackdelar 

Utifrån diskussionerna med respondenterna framkommer det få 

nackdelar med arbetsmetoden vilket märks när de personliga åsikterna 

framförs. Respondenterna väljer att diskutera med begreppet 

”utmaningar” istället för nackdelar vilket kan tolkas som att 

respondenterna redan under själva undersökningen försöker lösa 

”problemen” med metoden. Nedan analyseras de nackdelar eller de 

utmaningar som framgår av resultatet.  

 

Ny rutin av hantering 

I och med att metoden är ny och delvis implementerad i NCC kommer 

det behövas en rutin med hanteringar av ritningar digitalt. Det här kan 

även ses som en förutsättning men är en nackdel med metoden i början 

av projektet. Samtliga yrkesgrupper har en samsyn angående detta men 

arbetsledarna är specifikt medvetna om problemet. Även 

yrkesarbetarna ser problematiken men från deras perspektiv ute på 

byggarbetsplatsen. Det är alltså av yttersta vikt att det finns en tydlig 

rutin när revideringar och uppdateringar på handlingar tas omhand på 

bygget. 

Ny metod skapar osäkerhet 

Arbetsledarna anser att den nya metoden även kan skapa en viss 

osäkerhet i början av projektet. Detta anser dock specialisterna inte 

kommer vara en nackdel. De påstår att tekniken är så pass inarbetad i 

samhället, med smarttelefoner och pekskärmar att det kommer flyta på 

naturligt. Detta är dock en aspekt att ändå ha i beaktande i början av 

projektet, anser specialisterna. Arbetsledarna diskuterar även om att det 
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handlar om att sälja in metoden i början av projektet. Det är en viktig 

aspekt att upplysa om, men den omfattar mer att själva metoden är ny 

och inte själva metoden. 

Förebyggande arbete 

Utmaningen med metoden kommer vara det förebyggande arbetet, att 

se till att ritningar sker enligt till exempel de guidelines som 

förespråkas för att få hyperlänkarna att fungera. Detta kan även ses som 

en förutsättning men är även en nackdel då NCC behöver involveras 

mera i ett tidigare skede i projekteringen.  

Stor organisation 

En organisations storlek är en viktig aspekt att poängtera eftersom det 

kan vara en negativ faktor som påverkar varför liknande arbetsmetoder 

lik denna kommer och går i företaget. Arbetsledarna beskrev att ”det är 

trögt att få ett arbetssätt att sätta sig i branschen”. En stor organisation 

har många fördelar och är på många sätt och vis bra. Men i 

undersökningen som gjordes kunde författaren detektera en gemensam 

syn på företaget som en trög organisation. Att det tar tid och mycket 

kraft att genomföra samt förverkliga nya arbetsmetoder i ett så stort 

företag som NCC är egentligen inte så konstigt.  

Det arbetsledarna ville förmedla var att kunskap och tidigare 

erfarenheter behöver tas tillvara på ett bättre sätt. En arbetsledare 

diskuterade mycket om att det är lättare att gå andra vägar för att hitta 

information istället för att söka hjälp internt och att ”lansera något 

centralt är döden”. En annan arbetsledare beskrev att liknande teknik 

inom VDC fanns redan för 25 år sedan, vilket har kommit och gått till 

och från i projekt sedan dess. Arbetsledaren arbetade själv med 

hyperlänkar i ett projekt för sex år sedan men att tekniken och sättet att 

arbeta ofta stannar av och dör ut efter ett projektets slut.  

I det här fallet känns det som att den här metoden har större kraft 

bakom sig centralt i organisationen och att den har en gemensam kraft i 

branschen. Det är en förutsättning för att den ska överleva. 
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5.1.3 Förutsättningar 

Undersökningen gav bra resultat gällande förutsättningarna som krävs 

för att lyckas med det här arbetssättet. På samma sätt som fördelarna så 

rangordnar författaren förutsättningarna och börjar med de som fått 

mest understöd i undersökningen. 

 

Tidigt skede 

Det fanns en klar samsyn bland alla parter att nyckeln till att lyckas är 

att involvera projektering och projektledning i ett så tidigt skede som 

möjligt. Specialisterna ansåg specifikt att NCC behöver vara delaktiga i 

projekteringen i ett tidigt skede, medan arbetsledarna mera antydde att 

det var viktigt med en kontinuerlig kontakt även under projektets start 

och framdrift.  Båda argument är viktiga medan specialisternas 

argument är den viktigaste förutsättningen för att metoden 

överhuvudtaget ska fungera. 

VDC-koordinator  

Av specialisternas åsikter kan man utläsa att de anser att en person bör 

vara delaktig i projektet med uppgift att agera med support och som 

projektets VDC-koordinator. Arbetsledarna å andra sidan anser att 

detta inte är ett heltidsjobb utan ”en keps” man kan ta på sig när det 

behövs. Detta innebär alltså att till exempel en eller flera arbetsledare 

kan ha rollen som VDC-ansvarig. Detta understöds även av 

yrkesarbetarna. Det här kan anses vara en av de viktigaste 

förutsättningarna för att metoden ska fungera, det vill säga att en tydlig 

arbetsuppgift tilldelas en eller flera personer i projektet.  

Arbetsmetodik, inkörningsperiod och tid  

I och med att det är en ny metod och NCC lämnar en arbetsmetodik de 

har arbetat med under en lång tid så kommer en ny rutin behöva 

upprättas. Det finns en klar samsyn bland alla parter angående detta. 

Det författaren kan få en antydan om är att projektorganisationen 

kommer arbeta fram denna rutin under projektets gång. Om så är fallet, 

så anser författaren att det bör göras så snarast som möjligt.   
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Utbildning 

Utbildning är alltid en förutsättning för nya moment, med utbildning 

skapas det mer förståelse och ökad kunskap. Det bör poängteras att den 

enda yrkesgrupp som kommentera detta var yrkesarbetarna. Det kan 

ses som att specialisterna och arbetsledarna arbetar med teknik mer än 

yrkesarbetarna vilket gör dem mer trygga med tekniken. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Det är viktigt att tillägga att detta arbete och undersökningen är till stor 

del personliga åsikter och tankar inom en mindre del av NCC och inte 

behöver reflektera företaget i övrigt. Arbetet ger dock en uppfattning 

om metoden i sin helhet och vad den eventuellt kommer leda till, var 

det finns utrymme för utveckling och en antydan om hur det ser ut i 

byggbranschen i nuläget. 

Resultatet i detta arbete kan ses som okomplicerat, då alla parter är 

överens om det mesta. I vissa fall kan man se att parterna har samma 

åsikt i en viss fråga men olika argument för denna åsikt. Argumenten är 

dock oftast så logiska och övertygande att de med svårighet kan 

diskuteras eller belysas ur andra synvinklar.  Inte desto mindre är 

arbetets resultat viktigt att uppmärksamma trots tre olika yrkesgrupper 

med olika sätt att se metoden på så finns det en samsyn om det mesta.  

Detta är resultat viktiga att uppmärksamma. Det är också viktigt att 

uppmärksamma att trots olika yrkesgrupper med olika sätt att se 

metoden på så är det en samsyn med det mesta. Man skulle kunna 

tycka att det borde finnas större meningsskillnad mellan de olika 

yrkesgrupperna vilket inte kan detekteras i denna undersökning. 

NCC kommer troligtvis ha stor nytta av att ta del och lära av hur 

projektet Ångström etapp 4 tar sig an och tillämpar det nya sättet att 

arbeta på. Metoden i sin helhet skulle kunna appliceras i de flesta större 

projektorganisationerna inom NCC och antagligen bidra till 

tidseffektivisering, en ökad förståelse, delaktighet och mindre 

byggnationsfel. Detta förutsätter dock att NCC tar hänsyn till 

förutsättningarna som nämns i detta arbete.  
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5.3 Metoddiskussion 

Arbetets metod med en intervjusstudie valdes gemensamt med 

handledaren, då intervjustudien ansågs skapa en djupare förståelse för 

respondenternas inställning till metoden vilket var syftet med 

undersökningen.  Detta passade undersökningen väl eftersom flera 

respondenter hade mycket bra åsikter och diskuterade om relevant 

information som författaren inte tänkt på före intervjun. Detta 

resulterade i att studien blev semistrukturerad med följdfrågor under 

intervjuns gång. Samtliga intervjuer spelades in för att skapa en 

lättsammare dialog utan uppehåll för noteringar och för att viktiga 

detaljer skulle kunna användas i arbetet.  

Problematiken kan diskuteras då NCC själva var med och gav förslag 

på respondenter till undersökningen. Personer som ger en mer positiv 

bild av metoden och företaget är möjligen de som blivit påverkade av 

organisationen. Författaren anser dock att det inte är så i det här fallet 

men anser vidare att det är en viktig aspekt att poängtera. 

En annan viktig aspekt att upplysa om och diskutera är författarens 

tidigare erfarenheter inom branschen. Författaren utförde en ettårig 

praktik på NCC i samma organisation som undersökningen utfördes i, 

före start av examensarbetet. Detta kan ses som en fördel i och med att 

det redan fanns en personlig anknytning till respondenterna, vilket 

medförde en naturligare konversation mellan parterna. Det kan också 

ses som en nackdel då författaren eventuellt blivit blind för vissa 

iakttagelser en person utan tidigare erfarenheter kanske skulle upptäckt 

och kunnat utveckla.  Det kan dock diskuteras om en person utan 

tidigare erfarenheter lik författarens kunnat genomföra en 

undersökning med den speciella inriktning som detta arbete haft.  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel redogörs för författarens slutsatser av arbetet samt förslag till 

fortsatta studier för studenter samt rekommendationer och 

utvecklingsmöjligheter för företaget NCC. 

 

6.1 Slutsats 

Författaren kan utifrån det utförda arbetet dra slutsatsen att fördelarna 

väger betydligt tyngre än nackdelarna med denna arbetsmetod. 

Författaren kan konstatera utifrån arbetet att metoden troligtvis 

kommer medföra en stor tidseffektivisering inom byggproduktionen. 

Metoden är intuitiv och enkel att använda i en arbetsberedning och att 

det endast kommer finnas en källa till informationen är en av de större 

fördelarna med denna metod. 

Nackdelarna är färre än fördelarna och kan ses mera som utmaningar 

med metoden. I och med att metoden är ny kretsar nackdelarna kring 

att metoden kan medföra osäkerhet i organisationen och projektet samt 

att nya rutiner i arbetsmetodiken behöver upprättas. Även slutsatsen 

att NCCs storlek medför vissa nackdelar i ett större perspektiv, kunde 

detekteras i detta arbete.  

Författaren kunde dra slutsatsen att förutsättningarna för arbets-

metoden är att NCC behöver vara delaktiga i ett tidigt skede i bygg-

projekt. En eller flera kunniga och drivande personer behöver vara 

delaktiga i projektet och arbeta med tekniken. En ny arbetsmetodik 

med hantering av ritningar digitalt behöver upprättas. Utbildning och 

en inlärningsperiod behöver tas i beaktande. Dessa är förutsättningarna 

för arbetsmetoden. 

Författaren kan konstatera att arbetsmetoden med de digitala verktyg 

som NCC bestämt sig att arbeta med kommer troligtvis gynna 

produktionen på ett positivt sätt. Den generella inställningen är 

övergripande positiv. Verktygen gör det enklare, roligare och mer 

förståeligt när det gäller att genomföra en arbetsberedning. Den 

kommer troligtvis skapa stora tidsbesparingar då programmen gör det 
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effektivare att navigera och arbeta, detta förutsatt att NCC tar 

förutsättningarna i beaktande. Förutsättningarna är ett krav för att på 

ett bra sätt lyckas implementera denna metod i företaget. Oavsett om 

NCC lyckas eller inte med denna arbetsmetod så är det ett steg i rätt 

riktning mot en mer digitaliserad byggproduktion. 

 

6.2 Rekommendationer 

Rekommendationerna är framtagna med hjälp av respondenterna som 

under undersökningen själva kommit med förslag på 

förbättringsmöjligheter och idéer. Förslagen bör undersökas för att se 

hur det kan implementeras i företaget och om det finns någon 

lönsamhet i det.  

 

6.2.1 Till företaget NCC 

 Det kan vara lämpligt att bestämma en eller flera personer i 

projektet som har arbetsuppgifter gällande metodens teknik. Det 

bör även göras tydligt för alla parter i projektet vilka dessa 

personer är så att en trygghet kan skapas. 

 

 Det kan även vara lämpligt om inte det redan gjorts, att upprätta 

en rutin med digital hantering av ritningar och handlingar som 

uppdateras under projektets gång. Hur det förmedlas ut på ett 

bra sätt till alla parter i projektet. 

 

 För framtida projekt skulle det vara en idé att göra startpaket och 

lansera internt i företaget. Paketen bör innehålla val av skärm, 

ställning, dator och mjukvaruprogram som tillgodoser 

förutsättningarna för de olika framtida projekten, detta för att 

underlätta för produktionsorganisationen i tidigt skede.  

 

 Arbeta vidare med att utveckla metoden och inrikta 

utvecklingen på hur informationen ska föras vidare från 

arbetsberedningen ut på bygget. Vilka digitala verktyg passar 
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bäst i den hårda miljön? En rekommendation är att fokusera på 

specifika arbetsmoment/aktiviteter och undersöka hur mycket 

det underlättar för vissa yrkesroller att ha digitala hjälpmedel 

ute i produktion.  

 

6.2.2 Fortsatta studier 

Några av rekommendationerna till NCC går att utveckla och göra 

fortsatta studier på, men nedan punktas även mer specifika 

rekommendationer till studenter som är intresserade att forska vidare 

inom ämnet. 

 Mäta den tidseffektivisering som metoden troligtvis medför i 

byggproduktion och sammanställa resultatet. 

 Jämföra digitala verktyg i byggproduktion bakåt i tiden och i 

dagsläget. Se hur utvecklingen har skett och jämföra hur 

branschen utvecklas gemensamt. Hur gynnas branschen av 

gemensamma projekt som ”Effektivare granskningsprocess”? 
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B1.1 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Undersökningen inriktar sig på arbetsberedning med digitala verktyg. En 

analys och undersökning som förhoppningsvis kan leda till att NCC kan 

utveckla sitt arbete med digitala verktyg inom byggproduktion. Stora stationära 

pekskärmar kommer ersätta pappersritningar från arkitekten i projektet 

Ångström etapp 4. Programmen som kommer användas är framförallt: Dalux 

field och Bluebeam med hyperlänkar. 

Alla respondenter är anonyma i arbetet. Intervjuerna kommer att spelas in om 

respondenten inte vill det naturligtvis. 

 

1. Varför vill NCC använda sig av digitala verktyg som de här stora 

pekskärmarna i projektet Ångström etapp 4? 

 

2. Vad tror du är orsaken till att NCC valde just den här sortens 

arbetsmetod med pekskärmarna? 

 

3. Vad tror du NCC kommer uppnå i Ångströmsprojektet med den nya 

arbetsmetoden? 

Följdfråga: Vad tror du kommer uppnås speciellt inom arbetsberedningar? 

4. Vilka är fördelarna samt nackdelarna med att använda sig av den här 

digitala arbetsmetoden som de stora pekskärmarna med tillhörande 

program? 

 

5. Vad är förutsättningarna för att man ska lyckas införa ett sådant här nytt 

sätt att jobba på?  

Följdfråga: Hur ska NCC på bästa sätt involvera alla yrkesroller i detta 

arbetssätt? 

6. Vad är din generella inställning till det här sättet att arbeta på? 

Följdfråga: Ser du några utmaningar med arbetsmetoden i dagsläget? 

7. Är det något du tycker jag borde fråga mer som du anser vara 

bra/intressant att ta med i det här arbetet? 
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Bilaga 2 – PDF Guidelines  

 

 


