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Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på hur 
samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de 
nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska 
innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam 
satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa 
förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-byggda miljö, men 
den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med 
digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built 
Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator 
för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 

40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering 

33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering 

33 % minskning av de totala byggkostnaderna 

flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya 

konstellationer av aktörer 
 

I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, bransch- och 
intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi den kunskap som tas fram i 
programmet.  
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Bakgrund 

Projektet Generiska mätmetoder syftar till 
att mäta effekter och konsekvenser av 
digitalisering och industrialisering för att 
stödja aktörernas utveckling och för 
uppföljning och utveckling av Smart Built 
Environments effektlogik. Den första 
mätningen omfattade perioden 2016-17 och 
riktade sig till ett urval av programmets 
parter. För rapport från mätning 1, se Smart 
Built Environments hemsida. Denna rapport 
är en resultatöversikt från den andra 
mätningen som riktat sig till projekt som 
beviljats finansiering i programmets öppna 
utlysningar 1-4. Inledningsvis lyfts fyra 
huvudpunkter fram som på en övergripande 
nivå redovisar resultaten från mätning 2. 
Därefter följer en sammanställning av 
projektledarnas bedömningar av projektens 
bidrag till programmets fyra långsiktiga mål 
och 26 effekter. 

Fyra huvudpunkter 

En bredd av effekter har adresserats i 
projekten, där resultatbidragen företrädesvis 
handlar om ökad problemförståelse, 
utvecklade möjligheter och utforskade 
potentialer  

Alla programmets 26 effekter har, enligt 
projektledarnas egenskattning, adresserats i 
minst ett projekt. Det gäller även effekter 
som inget av de beviljade projekten i 
mätningen uttalat avsåg att adressera. 
Resultat i termer av utvecklade 
problembilder/ökad problemförståelse 
skattats som effektbidrag av flera 
projektledare. Resultat och effektbidrag 
handlar därutöver i väsentlig utsträckning 
om förutsättningar och identifierade, ibland 
testade, möjligheter och potentialer. Liksom 
i den första mätningen står det obrutna 
informationsflödet ut vad gäller fokus och 
insatser i projekten och tillsammans med 
förändrade arbetssätt, processer och 
organisation är det den effekt flest projekt 

menar att deras projektresultat har bidragit 
till. 

Utvecklingen av strukturer och verktyg för 
digitalisering och industrialisering går 
framåt, men implementering är en 
knäckfråga.  

Projektledare ger i sina beskrivningar av 
projektresultaten exempel på strukturer och 
verktyg som är under pågående utveckling 
och som har potential att bidra till ett mer 
obrutet (digitalt) informationsflöde genom 
företags- och branschöverskridande 
strukturer för data (typexempel är co-class) 
och digitala verktyg och metoder för 
insamling och analys av data (typexempel är 
livscykel-/miljöanalyser). Standardisering 
av arbetsprocesser och integrerade digitala 
arbetsmiljöer prövas också i projekt. Vad 
projektledare frekvent pekar på är dock 
betydelsen av att implementera 
projektresultat utifrån två aspekter. Dels att 
nästa steg tas i en utvecklingsprocess, dels 
att nya arbetssätt implementeras i 
organisationen. Detta för att resultatens 
potential ska kunna nyttiggöras och bidra till 
konkret förändring med bäring mot 
programmets effekter och mål. 

Projektledare pekar ut olika förutsättningar 
som de bedömer som väsentliga för att 
projektresultat ska kunna nyttiggöras. 
Sammantaget handlar det om förutsättningar 
uttryckta i termer av fyra behov. 

Behov av fortsatt test och utveckling på väg 
mot bred implementering i bransch/sektor. 
Flera av projektledarna beskriver sina 
resultat som varande i något steg av 
utveckling på väg mot en potentiell 
implementering mer brett inom 
samhällsbyggnadssektorn. En förutsättning 
för att nå effekt påpekar projektledare är 
fortsatta tester av projektresultat där 
exempel ges på: resultat som är redo att 
testats i laboratorie-/simuleringsmiljö; 
resultat från experiment/simuleringar som 
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är redo att testats i operativ miljö/skarpt 
läge och; resultat från avgränsade test i 
simulerings- eller operativ (pilot)miljö redo 
att testas/tillämpas i bredare företags- eller 
branschöverskridande sammanhang. 

Behov av fortsatt utveckling kring frågor som 
rör datatillgänglighet. I takt med att fler 
verktyg utvecklas för potentiell analys av 
digitala data pekar projektledare inte bara på 
behov av ökad tillgång till data i digital och 
strukturerad/standardiserad form (typiskt 
avseende klassificeringar och filformat/ 
kompatibilitetsaspekter) utan också på en 
ökad dataefterfrågan mer generellt. Därpå 
följer också, beskriver en del projektledare, 
frågor som rör utmaningar med bäring mot 
öppen datatillgång och ägande av och ansvar 
för tillgängliga data. 

Behov av organisatorisk och strukturell 
förändring och utveckling. Projektledare 
talar om behov av att förändra arbetssätt, 
processer och organisation för att resultat 
från deras projekt ska kunna nyttiggöras och 
nå avsedda effekter i företag och andra 
organisationer. Projektledarna talar även om 
nya organisatoriska former för byggprojekt, 
nya aktörer och nya roller som viktiga 
utvecklingsområden för att nyttiggöra 
projektresultat men också för att på ett mer 
generellt plan ta digitalisering och 
industrialisering inom byggandet framåt. 

Behov av ”vilja” och resurser för att 
överbrygga förändringsmotstånd. Liksom i 
den första mätningen pekar en del 
projektledare på betydelsen av 
förändringsmotstånd hos individer och i 
strukturer som något att överbrygga för att 
mål och effekter ska kunna nås. Flera 
projektledare efterlyser här riskkapital och 
finansieringsstöd som en nödvändig satsning 
för att företag ska vilja och våga ligga i 
framkant och testa nytt.  

Utvecklade värdekedjor och affärsmodeller 
baserade på livscykelperspektiv, plattformar 
samt nya konstellationer av aktörer – men 
också en ny digital branschlogik – krävs för att 
nå programmets mål. 

När det gäller programmets långsiktiga mål 
B och C (avseende total tid och totala 
byggkostnader) så bedömer projektledare 
allmänt att digitala verktyg och metoder kan 
utgöra en potential för utveckling och 
effektivisering. Resultat i projekt bygger 
dock på olika studerade delar av 
byggprocessen, inte processen i sin helhet så 
som målformuleringarna B och C avser. 
Projektledare pekar också på att aktörer, 
roller och organisationer behöver utvecklas 
för att realisera potentialen och närma sig 
målen. Även vad gäller mål A (avseende 
minskad miljöpåverkan) är en nyckelfråga 
hur organisationer och arbetsformer ska 
förändras för att möjligheter till påverkan i 
enskilda moment ska kunna knytas till en 
större helhet. I takt med att möjligheter med 
analys av digitala data ökar också efterfrågan 
på data i digital och kvalitetssäkrad form. 
Sammantaget indikerar projektledares 
bedömningar att miljö-, tid- och 
kostnadsmålen som finns uppställda för 
programmet kräver förändring av närmast 
paradigmskiftande karaktär. Nya 
affärsmodeller och värdekedjor måste från 
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detta perspektiv baseras på en ny ”icke-
analog” logik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mätningen avser beviljade projekt sedan 
programmets start till och med 2018/12 och 
avslutat senast 2018/12 eller pågående under 
2018/12, med projektstart senast 2018/07. 

I mätningen inkluderats projekt beviljade i 
programmets öppna utlysningar 1-4. 

Mätningen baserar sig på följande underlag: 
(samtliga avser öppna utlysningar 1-4) 

• Utlysningstexter 
• Ansökningar beviljade projekt; totalt 29 

projekt  
• Enkät: Beviljade projekt; 21 svar 
• Intervjuer; Beviljade projekt; 20 svar 

Enkät och intervjuer har ställts till projektledare 
(eller till person som projektledare/projektets 
kontaktperson hänvisat till) 

 

Datainsamling i två steg: Enkät + Intervju 

a) Enkät med tre frågekategorier (fem frågor) 

1. Projektresultatens bidrag till programeffekter 
som utpekades i utlysningstexten  

2. Projektresultatens bidrag till övriga 
programeffekter 

3. Projektresultatens bidrag till programmets 
långsiktiga mål 
 

b) Strukturerade intervjuer med sex 
frågekategorier (nio frågor) 

1. Fördjupande frågor gällande 
projektresultatens bidrag till kortsiktiga 
effekter 

2. Fördjupande frågor gällande 
projektresultatens bidrag till långsiktiga mål 

3. Frågor gällande vad och hur projekten har 
mätt sina resultat 

4. Frågor om industrialisering 
5. Frågor om digitalisering 
6. Frågor om organisationers 

förmågor/förändring i förmågor 

KORT OM MÄTNINGENS GENOMFÖRANDE 
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Bidrag till programmets 
långsiktiga mål 

Av de 13 projektledare som bedömer att 
deras projektresultat bidrar till mål A (fig.1), 
har tio projektledare vidareutvecklat sina 
bidrag under efterföljande intervjuer. 
Samlad, strukturerad och standardiserad 
informationshantering ger ökade 
förutsättningar för att bearbeta och 
analysera data som kan ligga till grund för att 
kunna jämföra och utvärdera klimatsmarta 
val. Den ökade tillgången till klassificerad 
information i digitala system innebär att 
analyser kan genomföras i nya digitala 
verktyg med hög detaljnivå ända ner till 
byggdelsnivå. En viktig faktor för framtida 
analyser är att mer data som exempelvis 
miljödata, EPD:er och markdata framställs. 

Av de 14 projektledare som bedömer att 
deras projektresultat bidrar till mål B (fig.1), 
har 13 projektledare vidareutvecklat sina 
bidrag under efterföljande intervjuer. 
Samlad strukturerad informationshantering 
ökar tillgången till data som sedan kan 

användas till att optimera och planera i 
högre detalj. Innehav av rätt information kan 
bland annat minska dubbelarbete, färre 
platsbesök och mindre dokumentation i 
rapporter som är exempel på hur man kan 
spara tid. Med hjälp av digitala och 
industriella metoder kan arbetsmoment som 
tidigare gjordes manuellt effektiviseras. Här 
finns det exempel som visar på hur en 
kartläggning av arbetsmetoder kan minska 
tidsslöseri, hur ”mass customization” och 
digitala plattformar ökar samverkan mellan 
aktörer, samt hur digitala verktyg kan 
användas för att automatiskt ta fram flera 
lösningar för att optimera designen. Det 
finns också projekt som beskriver stora 
tidsvinster genom en bättre integration 
mellan projekterings- och produktionsfasen. 
Med ett iterativt arbetssätt föreslås det att 
projekt ska ritas färdig före produktion för 
att bättre kunna planera arbetsmoment i 
förväg.  

Av de 14 projektledare som bedömer att 
deras projektresultat bidrar till mål C (fig.1), 
har 13 projektledare vidareutvecklat sina 
bidrag under efterföljande intervjuer. 
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Angivet i ansökan Egenskattning enligt projektledare

Figur 1: Projektens bidrag till programmets långsiktiga mål.  
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Bidragen till detta mål är nära 
sammankopplade till föregående mål med 
förklaringen att en minskning av tid är en 
minskning av kostnad, som lyfts fram av flera 
projektledare. Detta kan bland annat 
innebära att industriella metoder och 
standardisering används för att minska 
tidsåtgången i olika arbetsmoment. Eller 
genom att integrera projekterings- och 
produktionsfasen mer. Genom en digital 
projektering kan lösningar itereras fram, tid 
kan förskjutas mellan produktionsfasen och 
projekteringsfasen för att planera moment i 
förväg vilket påstås minska den totala tiden. 
Moment förflyttas in i verkstaden och arbetet 
på byggarbetsplatsen kan effektiviseras 
genom mer montagearbete. Kostnader kan 
även minskas genom arbetssätt som 
använder sig av digital information i stället 
för handpåläggning. Detta leder till en av 
förutsättningarna som är identifierade, dvs 
ökad tillgång till data och information. 
Projektledare beskriver under intervjuerna 
hur tillgången till standardiserad, 
strukturerad och uppdaterade data utgör en 
förutsättning för att tillgå information. Detta 
beskrivs ytterligare genom att data och 
information förtydligar och förbättrar 
möjligheter till att veta (kunskap). Vet man, 
dvs har tillgång till information, kan 
optimeringar ske som bidrar till en minskad 
byggkostnad. Under intervjuerna har det 
också beskrivits hur digitala verktyg kan 
användas för att genomföra simuleringar och 
optimeringar i tidiga skeden. Det finns även 
exempel som visar på att integrerad 
digitalisering för byggprojekt möjliggör 
innehav av data som kan användas i en 
förbättringsprocess för att optimera 
kostnader. 

Av de 17 projektledare som bedömer att 
deras projektresultat bidrar till mål D (fig.1), 
har 16 projektledare vidareutvecklat sina 
bidrag under efterföljande intervjuer. 
Projektledare beskriver här hur skapandet 

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN INTERVJUER, 
ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

MÅL A 

”BIM och GIS…Därav kan man jämföra och 

utvärdera klimatsmarta val. Kan vi bryta ner 

klassningen till varje del på ett bygge, kan analysen 

göras ännu mer i detalj. Detta tillsammans med att 

folk blir medvetna av val, samt har kontroll på hur 

många objekt som sitter i en design och i ett bygge, 

kan vi sänka miljöpåverkan”  

Mål B/C 

”Genom att slippa åka på utredningar, dokumentera 

i rapporter, skicka material mellan aktörer, så 

jobbas det smartare digitalt. Man har samma 

informationskälla och ser as-built, samt håller den 

uppdaterad. Baksidan är att det tar tid att rita upp 

så det blir en större arbetsinsats i början, men 

därefter kommer tid sparas i underhållet. Man kan 

även lagra erfarenhetsdata för erfarenhets-

återföring samt planera logistiken i den digitala 

miljön”  

Mål D 

”Om vi ska nå effekterna som vi pratade om tidigare 

så kräver det nya affärsmodeller. Det blir en kedja 

här. Man behöver utveckla nya affärsmodeller för 

att kunna uppnå de vinster som vi har kommit fram 

till att man har möjlighet att uppnå. Det kommer 

också leda till att en annan typ av samverkan och 

andra aktörer som jobbar mer med digital 

processledning för att uppnå dessa mål. Framöver 

kommer vi se andra typer av aktörer som stöttar i 

att hålla ihop den digitala framdriften”  

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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av nya affärsmodeller, digitala plattformar 
och nya konstellationer av aktörer ”är på 
gång”. Exempel på detta kan vara en 
affärsmodell som har testats där en ny 
konstellation av forskare och konsulter från 
andra industrier har skapat en miljö och 
underlag för att bli affärsdrivande med fokus 
på effektivitet. Eller hur nya konstellationer 
av aktörer ökar samverkan och 
förbättringsprocesser via ”mass 
costimization”. Ett annat exempel är en 
digital plattform som tagits fram för att 
paketera kunskap och ”best practice” från 
lyckade projekt i branschen och sprida dem 
digitalt med ett fallstudieformat. Det som 
beskrivs här ovan är tre exempel som har 
testats/arbetats fram under projektens gång, 
men ännu inte blivit tillämpade i skarpt läge.  

Som tidigare nämnts finns det projektledare 
som även här beskriver hur tillgänglig och 
standardiserad/strukturerad information är 
en förutsättning för nya affärsmodeller och 
värdekedjor i ett livscykelperspektiv. Detta 
beskrivs bland annat genom att tillgänglig 
information ökar möjligheten för aktörer att 
arbeta närmare varandra och nya 
värdekedjor och affärsmodeller kan bildas 
med tillgänglig information som grund. 
Utöver tillgängligheten av information som i 
texten ovan beskrivs som en förutsättning, 
understryker några projektledare att nya 
affärsmodeller behövs för att kunna nyttja 
digitaliseringens och industrialiseringens 
fulla potential. Emellanåt beskrivs det som 
att den digitala tekniken kämpar mot en 
analog struktur i branschen. Mål D beskrivs 
även av två projektledare som grund för att 
kunna uppfylla de övriga målen i 
programmet. Detta eftersom ett mer 
integrerat och digitalt arbete innebär 
förändring i samarbetsformer och arbetssätt. 
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Bidrag till programmets 
kortsiktiga effekter 

Smart Built Environment har uppsatta 
kortsiktiga effekter som medverkande 
parter arbetar mot i digitaliserings- och 
industrialiseringsprojekten. Det finns totalt 
26 effekter, se Fel! Hittar inte 
referenskälla., varav uppfyllandet av dessa 
i sin tur även ska bidra till att nå de 
långsiktiga målen listade i Figur 1. I det här 
rapportavsnittet presenteras hur resultat 
från projekten bidrar till de uppsatta 
effekterna.  

Projektledarna adresserade sammanlagt 22 
effekter i sina beviljade ansökningar. I 
efterhand visar det sig att projekten har 
bidragit i ökad grad till alla effekter, mer än 
vad som var tanken, se Fel! Hittar inte 
referenskälla.. De effekter med flest bidrag 
enligt enkätstudien är: Förändrade 
arbetssätt, processer och organisation; 
Förbättrat obrutet informationsflöde; 5 nya 
tjänster/produkter; Ökad produktivitet i 
sektorn; Digital data, analys, och optimering 
samt industrialisering ger mindre utsläpp av 
växthusgaser och lägre energianvändning; 
Nya organisatoriska former för byggprojekt, 
aktörer och roller; Integrering av 
digitalisering och industrialisering testas av 
näringsliv och myndigheter i byggprojekt; 
samt Lärande organisationer. Under 
intervjuerna visade det sig även att det är de 
effekter som projektledarna i högst grad 
kunde förklara och konkretisera sina bidrag 
till. Följande presenteras resultaten av hur 
projektledarna bedömer att projekten har 
bidragit till dessa åtta effekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringar till prefix för fem effekter i 

tabell 2. 

a) Digitala data, analys och optimering 
samt industrialisering ger mindre 
utsläpp av växthusgaser och lägre 
energianvändning 

b) Integrering av digitalisering och 
industrialisering testas av näringsliv 
och myndigheter i byggprojekt 

c) Affärsmodeller baserade på 
digitalisering & industrialisering i ett 
livscykelperspektiv 

d) Kända ekonomiska-, tekniska- och 
kompetensrisker för förändrade 
strukturer 

e) Robusta miljö- & 
byggvarudeklarationer tillgängliga & 
använda i digitalt format 
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Figur 2: Antal bidrag från projekt per kortsiktig effekt. Grå: projekt som angivit i ansökan att de planerar bidra till en effekt. Orange: projekt som vid avslutat eller pågående projekt bedöms bidra till en 

effekt. 
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Topp 8 effekter 

Förändrade arbetssätt, processer och 

organisation 

Bland de ansökningar som beviljades bidrag 
i programmets öppna utlysningar 1-4, var 
det en minoritet av ansökningarna som 
avsåg att bidra till effekten ”Förändrade 
arbetssätt, processer och organisation”. 
Samtliga intervjuade projektledare uttrycker 
dock i sin självskattning att projektresultatet 
i varierande grad har bidrag till just denna 
effekt (fig.3). 

När projektledarnas svar analyseras så 
utkristalliseras tillgången till 
standardiserade och strukturerad digitala 
data som en central del i att uppnå 
”Förändrade arbetssätt, processer och 
organisation”. Detta tar sig bl a uttryck i nya 
digitala verktyg som har utvecklats och 
testats i projekten. Dessa verktyg möjliggör 
att analyser och optimeringar i tidiga skeden 
kan utföras på ett effektivare sätt. Ett annat 
exempel där tillgången till standardiserad 
och strukturerad digitala data är av central 
betydelse är vid utveckling av metoder för 
uppföljning av- och förbättringsarbeten i 
produktionen. Genom att följa upp 
utförandet strukturerat och systematiskt 
kan delar i moment som fungerar mindre bra 
identifieras och förändras för att sedan 
testas och utvärderas. Genom att dela 
informationen om vad som fungerar bra eller 
mindre bra när en förändring görs kan fler 
aktörer lära sig hur man lyckas med att 
förändra arbetssätt, processer eller 
organisationen. 

Projektledare lyfter även fram att tillgången 
till digitala data och information är central 
när integrerade digitala arbetssätt skall 
utvecklas för att stödja samverkan mellan 
aktörer. Detta kan t ex gälla upphandlingar 
baserat på digitala data istället för 
upphandlingar via dokument. Eller när 
projekteringen skall drivas mot en högre 
detaljeringsnivå för att på så sätt i 
förlängningen effektivisera 
produktionsprocessen. 

För att kunna implementera och nyttiggöra 
projektresultaten understryker de 
intervjuade projektledarna att tillgången till 
digitala och användbara data är en 
grundläggande förutsättning. Men 

implementering och nyttiggörandet 
förutsätter även förändrade arbetssätt, 
processer och organisation. I de projekt som 
har fokuserat på att öka förståelsen kring vad 
digitalisering och industrialisering innebär 
för samhällbyggnadssektorn, har 
projektledarna identifierat ytterligare 
förutsättningar för nyttiggörandet. Exempel 
som projektledarna lyfter fram är att 
förändrade arbetssätt, processer och 
organisation kräver förändring i juridiken 
som reglerar samhällbyggnadsprocessen. 
Vidare ser projektledarna att det saknas 
idéer för hur en digitaliserad process skulle 
kunna se ut från tidiga skeden till 
förvaltningsskedet när det t ex gäller 
organisering och roller. En annan punkt som 
projektledarna lyfter fram är att det saknas 
någon form av samsyn kring 
digitaliseringens möjligheter och 
realiseringen av dessa, där man lyfter fram 
BIM som ett exempel. Ytterligare en sak som 
projektledarna lyfter fram är att det måste 
finnas en kritisk massa av aktörer som 
provar och sedan använder olika digitala 
verktyg. Samtidigt som det sker en 
kontinuerlig kompetensutveckling för att 
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Figur 3: Antal projektbidrag till Förändrade arbetssätt, 
processer och organisation. Grå: projekt som angivit i 
ansökan att de planerar bidra. Orangeskala: projekt 
som enligt projektledare har bidragit till effekten i 
varierande grad. 
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klara av den ständiga förändring som 
digitaliseringen innebär. 

Ett annat problem som projektledare ser är 
att processerna i samhällsbyggnadssektorn 
organiseras utifrån en ”analog” logik. D v s att 
det fortfarande är pappersdokument eller 
inskannade PDF’er som är 
informationsbärare. Här kommer en 
utmaning att vara hur man tänka om och 
organisera utifrån en digital logik, så att 
aktörerna inte enbart digitaliserar befintliga 
processer. 

 

 

  

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN 
INTERVJUER, ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

 

”I stället för att ha sidoflöden av information 
sparas och publiceras informationen i en 
gemensam plattform, tillgängligt för alla samtidigt. 
Möjligheten finns för att utveckla processer, 
arbetssätt, mm. Som bygget på en gemensam 
plattform med information i stället för att använda 
analoga eller digitala fragmenterade 
informationskällor.” 
 
 
”I stället för att åka ut på plats, skriva rapporter 
och rapportera "läget" kan man jobba digitalt om 
allt klassificeras via CoClass. Det pratas om LOD, 
level of development, som bygger på att man längs 
med kravställandet och från en tidig idé bygger på 
informations längs med processen och fortsätter 
med detta under förvaltningen. En modell ska få 
information ända från planeringen och den ska 
även förvaltas, vilket inte sker idag.” 
 
 

” Alla inblandade parter samverkar i samma 
verktyg i stället för att arbeta fragmenterat. Det är 
ett nytt arbetssätt som i sin tur förändrar processer 
och organisation. Det möjliggör att alla arbetar mot 
ett gemensamt mål.” 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 



 

 
 
 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

Sida 15 (26) 

Förbättrat obrutet informationsflöde 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 var ett 
förbättrat obrutet informationsflöde den 
effekt som flest projektansökningar angav 
att de skulle fokusera på. I projektledarnas 
efterföljande självskattning av 
projektresultatet framgår det att några fler 
projekt, än vad som angavs i ansökningarna, 
i varierande grad har bidragit till effekten 
”Förbättrat obrutet informationsflöde (fig.4). 

I intervjuerna med projektledarna framgår 
det att projekten i varierande grad har 
bidragit till att utveckla olika nivåer av en 
strukturerad och standardiserad 
informationshantering. En strukturerad och 
standardiserad informationshantering är 
grundförutsättningen som möjliggör att 
branschens olika aktörer kan utbyta och få 
tillgång till data och information. Genom att 
utveckla öppna, standardiserade system som 
hålls uppdaterade kan ett effektivare 
informationsflöde i byggprocessen uppnås.  

Projektledare pekar på att man i projekten 
har bidragit till utvecklingen av verktyg och 
metoder som använder digitala tillgängliga 
standardiserade data från olika källor. 
Tillämpningsområdena har varit t ex analys 
och optimering i tidiga skeden som genom 
visualisering av resultaten kan förenkla 
beslutsfattandet i olika delprocesser under 
de tidiga skedena. Projektledare hävdar att 
digitala leveranser kan effektivisera 
upphandlingen när information kan 
paketeras på ett standardiserat sätt och 
skapa tydlighet i leveransen, för att på ett 
enkelt sätt frångå analoga handlingar som 
underlag. 

Projektledare pekar även på att strävan mot 
ett mera obrutet digitalt informationsflöde 
möjliggör en förbättrad kommunikation och 
samverkan mellan olika parter och 
delprocesser. Detta har tagit sig utryck 

genom en ökad direkt tillgång till (digitalt) 
användbara data, samt möjligheter att samla 
data på ett mera systematiskt och 
sammanhållet sätt genom byggprocessen. 

Genom de digitala system och miljöer som 
har testats kan arbetsprocesser mellan olika 
kompetenser och aktörer i byggprocessen 
integreras. På detta sätt kan digitalisering 
bidra till att sudda ut gränssnitten mellan 
organisationer och aktörer och därmed bidra 
till nya affärsmodeller med effektivare 
informationsflöde. Men för att dra nyttan av 
den potential som finns behövs andra 
spelregler. Kompetenser, arbetssätt, 
processer, organisationer, rutiner och 
bestämmelser behöver förändras och 
anpassas för att ta vara på all information 
som kan skapas och inhämtas från data. Till 
exempel behöver AB4 och ABT06 förändras 
för att stötta nya digitala affärsmodeller i 
stället för analoga projekt. Men för att 
åstadkomma denna utveckling har 
projektledare identifierat behovet av externa 
incitament för att få till den förändring i 
organisationer och myndigheter som 
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Figur 4: Antal projektbidrag till Förbättrat obrutet 
informationsflöde. Grå: projekt som angivit i ansökan 
att de planerar bidra. Orangeskala: projekt som enligt 
projektledare har bidragit till effekten i varierande 
grad. 
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möjliggör det obrutna informationsflödet, 
och under förändringen behöver 
organisationerna kontinuerligt lära sig hur 
man arbetar med digitalisering och 
standardisering.  

Att testa och utvärdera olika tillämpningar är 
en annan grundläggande förutsättning som 
projektledare pekar på, för att kunna 
implementera och dra nytta av de 
möjligheter som ett obrutet digitalt 
informationsflöde kan innebära. En annan 
förutsättning för att realisera nyttan med ett 
obrutet informationsflöde är en fortsatt 
utveckling av områden som berör hantering 
och användning av digitala data för att skapa 
en bättre tillgång på digitala data. 

Slutligen indikerar även projektledarnas 
svar att det förkommer olika tolkningar på 
vad ett obrutet informationsflöde är och vad 
det innebär. Det är med andra ord centralt 
att de aktörer som arbetar med utveckling av 
ett obrutet informationsflöde utvecklar 
någon form av samsyn kring vad ett obrutet 
informationsflöde är och vad det innebär. 

 

  

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN 
INTERVJUER, ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

 

”Då programvaror kan kommunicera sinsemellan 
via kodningen och klassificeringssystemet vet vi vad 
som finns på varje plats och programmen kan 
kommunicera detta sinsemellan. Det blir en 
effektivare informationsöverföring mellan 
programvaror.” 

 

”Tanken är att i tidigt skede börja göra LCA 
analyser. Då kanske vi använder olika typer av 
modeller. Men vi vill att den information som vi för 
in tidigt ska kunna återanvändas senare. Man ska 
inte behöva lägga på informationen flera gånger. 
Den ska ligga kvar i en databas så att man kan 
förfina resultatet i stället för att göra om det.” 

 

”Projektet syftar till förståelse hur organisationer 
ställer sig till uppmaningen/utmaningen till 
digitalisering och hur dem använder digitalisering 
som verktyg för ökad kompetens och ökad 
effektivisering av verksamheten. Hur det bidrar till 
förändring och hur man samarbetar tillsammans. 
hur relationer byggs. Den kunskapen som kommer 
från hur olika konstellationer byggs, hur kunskaper 
bygg i organisationer, mellan organisationer i 
relationer mellan olika företag. Det bidrar då till 
hur vi på bästa sättet kan bygga ett obrutet flöde av 
informationen. vad behövs, vilka barriärer uppstår, 
vilka barriärer är lösta och vilka andra barriärer 
måste vi adressera.” 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Fem nya tjänster och produkter 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 angavs 
det i fyra projektansökningar att effekten 
fem nya tjänster och produkter skulle 
beröras. I projektledarnas efterföljande 
självskattning av projektresultatet framgår 
det att närmare fyra gånger fler projekt i 
varierande grad har bidragit till effekten 
”Fem nya tjänster och produkter”(fig.4). 

Projektresultaten visar på att utvecklingen 
av nya tjänster och produkter förutsätter t ex 
standardiserade informationsstrukturer, 
utveckling av metoder, verktyg och system 
baserade på digitalisering och 
industrialisering. I de projekt som har 
bidragit till effekten har utvecklingen av 
tjänster och produkter nått olika 
mognadsgrad. En tjänst är på väg mot 
kommersialisering, två metoder kan ha 
potential att utvecklas till kommersiella 
tjänster, samt slutligen har en produkt gjorts 
fritt tillgängliga. Utöver de uppräknade 
projektresultaten, finns det resultat som 
skulle kunna vidareutvecklas mot lansering 
och/eller kommersialisering, men detta har 
inte varit ett mål i de aktuella projekten. 
Vidare beskriver projektledarna att 
tillgängliggörandet av standardiserade och 
digitaliserade data kan utnyttjas av fler 
aktörer i värdekedjan, samt att detta i sig kan 
ge möjlighet till att nya aktörer kan utveckla 
tjänster och produkter baserat på 
standardiserade och digitaliserade data 
enligt branschens behov.  

  

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN INTERVJUER, 
ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

”Det har skapats en lärandeplattform och ett 
metodpaket som sedan är till för att förändra och 
förbättra hur man arbetar på byggplatsen.” 

”I stället för att leverera en budget på ett antal 
timmar, som man gör idag, så kan man istället 
leverera en tjänst som heter tex 
dagsljussimuleringar i BIM. Det finns många nya 
tjänster som man skulle kunna konkretisera utifrån 
detta. Att ta betalt för en tjänst i stället för ett 
timpris.” 

”Förutsättningen finns med Co-Class att ha den 
digitala tvillingen- Nu är det öppet för branschen att 
skapa produkter och tjänster som passar för det. Det 
är alltså möjligt att ha en digital tvilling som 
förvaltas, så affärsmöjligheter finns” 

”Vi tittar på fastighetsbranschen och det är en 
bransch som har blivit beskriven som en bransch 
som har halkat bakom i digitaliseringen. 
Marknaden öppnar sig för nya organisationer och 
aktörer som har kompetensen inom digitalisering.” 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Figur 5: Antal projektbidrag till 5 nya tjänster & 
produkter. Grå: projekt som angivit i ansökan att de 
planerar bidra. Orangeskala: projekt som enligt 
projektledare har bidragit till effekten i varierande 
grad. 
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Ökad produktivitet i sektorn 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 angavs 
det i 10 projektansökningar att effekten ökad 
produktivitet i sektorn skulle beröras. I 
projektledarnas efterföljande självskattning 
av projektresultatet framgår det att 
ytterligare fyra projekt i varierande grad har 
bidragit till effekten ” ökad produktivitet i 
sektorn”(fig.6). 

Projektledare understryker att 
digitaliseringen väsentligt underlättar och 
effektiviserar insamlandet, hanteringen och 
tillgången till data och information, medan 
industrialisering bidrar till att data och 
information kan struktureras och 
presenteras på ett standardiserat sätt. Detta 
utgör en grundförutsättning för en 
systematisk mätning, uppföljning och 
kontroll av fördefinierade mål, t ex 
effekterna av ett förändringsarbete. På så 
sätt kan aktörernas egna processer 
optimeras, vilket utgör delprocesser i det 
stora hela. Men även möjligheten att 
optimera processen i sin helhet kan öka.  

Konkreta exempel som projektledare lyfter 
fram är att analoga arbetssätt kan förenklas 
och göras snabbare med digitala verktyg som 
standardiserade data. T ex har simuleringar 
av olika designalternativ testats för att 
optimera valet av design med avseende på 
klimat, kostnad, tid, mm. I en analog värld 
skulle detta vara för tids- och 
resurskrävande. Men med digitala verktyg 
och tillgången till standardiserade och 
strukturerade data blir det möjligt att göra 
analyser snabbare, samt nya typer av 
analyser. 

Slutligen väcker de samlade svaren från 
projektledarna frågan om vad produktivitet 
är, vad den innebär i olika situationer och 
sammanhang, samt på olika nivåer. Det 
pratas om att optimera sina egna processer 

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN INTERVJUER, 
ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

”Istället för att arbeta fragmenterat och optimera 
sin egen del i processen arbetar alla i samma 
digitala verktyg. Samverkan här gör att det går att 
optimera processen i sin helhet mot en vald lösning 
(styra mot att optimera processen för att bygga ett 
hus).” 

”Effektivisering av produktionen via metodpaketet 
och träning. Känna till hur man arbetar i en process 
idag i riktiga byggprojekt. Med ett metodpaket för 
kartläggning av nuvarande arbetssätt, tillsammans 
med mätdata, workshops eller diskussioner 
förklaras konsekvensen med nuvarande arbetssätt 
för att sedan arbeta med att förändra/förbättra 
effektivitet i arbetssätten.” 

”Det är ett effektivare informationsflöde, vilket 
bidrar till en snabbare process då varje objekt har 
samma kod i varje system. Fel minskas då inget 
behöver förändras (till exempel flytta koordinater) 
vilket bidrar till bättre kvalitet. Det blir ett 
standardiserat sätt att arbeta på som bidrar till en 
smidigare process.” 

”Genom att ha en digital tvilling behöver de inte 
skicka ut folk för att kontrollera objekt i onödan 
och man slipper skicka pappersritningar 
sinsemellan. Allt kan ses över i samma modell då all 
information om objekten finns i modellen vilket gör 
att man kan simulera det som behövs i en digital 
värld, så länge varje part håller sin del av modellen 
uppdaterad.” 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Figur 6: Antal projektbidrag till Ökad produktivitet i 
sektorn. Grå: projekt som angivit i ansökan att de 
planerar bidra. Orangeskala: projekt som enligt 
projektledare har bidragit till effekten i varierande 
grad. 
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kontra att optimera processen i sin helhet, 
om samverkan, och om möjligheter till 
arbeta mot gemensamma mål i sin helhet.  
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Digitala data, analys och optimering samt 

industrialisering ger mindre utsläpp av 

växthusgaser och lägre energianvändning 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 angavs 
det i fem projektansökningar att effekten 
”Digital data, analys och optimering samt 
industrialisering ger mindre utsläpp av 
växthusgaser och lägre energianvändning” 
skulle beröras. I projektledarnas 
efterföljande självskattning av 
projektresultatet framgår det att ytterligare 
10 projekt i varierande grad har bidragit till 
effekten (fig.7). 

Resultaten indikerar att analyser 
simuleringar, visualiseringar, nya verktyg 
och programvaror, samt nya arbetssätt kan 
på sikt utgöra ett stöd för klimatsmartare 
beslut. Projektledare pekar på att en 
förutsättning för att nå effekten är en samlad, 
strukturerad och standardiserad 
informationshantering med tillgängliga data, 
men att det krävs ytterligare tillgång till 
digitala data. Tester har gjorts för att arbeta 
fram en struktur för att klassificera och 
hantera information, t ex CoClass. Tester har 
utförts för att via digitala sensorer samla in 
data för att skapa EPD:er och standardiserad 
användbara data som kan användas för att 
minska utsläpp och optimera 
energianvändningen vid betonggjutning.  

Projektledare nämner även att personliga 
data kan användas för att uppnå lägre 
energianvändning och mindre 
växthusgasutsläpp. Metoder och arbetssätt 
har utvecklats för insamling bearbetning av 
persondata som kan användas för att fatta 
klimatsmarta beslut, men här måste hänsyn 
tas till GDPR. 

 

  

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN INTERVJUER, 

ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 

SAMMANFATTNING.  

”Klassificeringssystem levererar förutsättningar för 

att optimera byggandet och förvaltningen. 

Eftersom data från undersökningar ska finnas där 

behöver inte dessa undersökningar göras om igen, 

rapporter och resultat tappas oftast bort idag. Då 

kan resurser besparas och man slipper köra med 

onödiga maskiner, göra av med bränsle, 

fyllningsmassor, mm.” 

”Genom att en automatiserad optimeringssnurra 

på en grundskiss av en byggnad kan ett 

kvantitativt mått fås på investeringskostnaden, 

energidriften och klimatskärmen. Desto tidigare 

detta görs i desto bättre möjligheter att påverka 

beslut gällande leverantörer och material baserat 

på miljöprestanda. Till verktyget kan EPD baserade 

eller generiska LCA-databaser anslutas.” 

 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Figur 7: Antal projektbidrag till Digital data analys och 
optimering samt industrialisering ger mindre utsläpp 
av växthusgaser och lägre energianvändning. Grå: 
projekt som angivit i ansökan att de planerar bidra. 
Orangeskala: projekt som enligt projektledare har 
bidragit till effekten i varierande grad. 



 

 
 
 

Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 
 

Sida 21 (26) 

Nya organisatoriska former för 

byggprojekt, aktörer och roller 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 angavs 
det i 7 projektansökningar att effekten ”Nya 
organisatoriska former för byggprojekt, 
aktörer och roller” skulle beröras. I 
projektledarnas efterföljande självskattning 
av projektresultatet framgår det att 
ytterligare 7 projekt i varierande grad har 
bidragit till effekten (fig.8). 

Resultaten indikerar att smartare 
informationshantering, som exempelvis 
samlad, strukturerad och standardiserad 
hantering av data utgör en grund för nya 
organisatoriska former som baseras på en 
ökad samverkan mellan aktörer. Samtidigt 
behöver former för organisering förändras 
till att utgå från en digital princip, i stället för 
att utgå från en analog 
informationshantering för att möjliggöra och 
dra nytta av principen. På detta sätt kan nya 
typer av organisationer som har sin bas i 
användningen eller hanteringen av data 
utvecklas och etablera sig på marknaden 
(t.ex. Techbolag).  

För att denna utveckling skall kunna ske 
krävs dock vissa förändringar. Projektledare 
har identifierat att nya övergripande digitala 
roller behöver utvecklas. En roll som leder 
och samordnar aktörer i ett byggprojekt från 
planering till färdigställande och en annan 
roll som ansvarar för ägandet och 
förvaltningen av digitala data, speciellt i de 
fall digitaliseringen ska utnyttjas över fler 
skeden i byggprocessen. Detta kräver sin tur 
en gemensam förståelse hos aktörerna för 
vad man vill uppnå, samt att nödvändig 
kompetens utvecklas. 

För att branschen ska ha möjlighet att ta till 
sig digitaliseringens möjligheter pekar 
projektledarna på att det behövs 
förändringar i bestämmelser och regelverk.  
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Figur 8: Antal projektbidrag till Nya organisatoriska 
former för byggprojekt, aktörer och roller. Grå: projekt 
som angivit i ansökan att de planerar bidra. 
Orangeskala: projekt som enligt projektledare har 
bidragit till effekten i varierande grad. 

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN 
INTERVJUER, ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

”Projektet bidrar till effekten genom att skapa en 

samverkan i en digital gemensamhet, där design, 

byggmaterialsleverantör, byggare och kunden 

utgör konstellationen.” 

Ingen person leder hela arbetet från planering till 

färdigställande idag, vilket vi ser ett behov av. 

Processen är fragmenterad (…) En ny 

organisationsform där man projekterar iterativt 

för att hitta bästa samarbetet och bäst planeringen 

som kan leda till iterationer för att hitta en effektiv 

planering. Roller förändras då arkitekten inte 

lämnar tidiga skedet och någon, en helt ny roll, 

kommer behöva hålla ihop arbetet från start till 

slut. 

 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Ett problem som pekas ut är att 
bestämmelser (AB 04 och ABT 06) baseras 
på traditionella projekt. En förändring krävs 
som tar hänsyn till behovet av nya 
övergripande roller.   
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Integrering av digitalisering och 

industrialisering testas av näringsliv och 

myndigheter i byggprojekt 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 angavs 
det i 5 projektansökningar att effekten 
”Integrering av digitalisering och 
industrialisering testas av näringsliv och 
myndigheter i byggprojekt” skulle beröras. I 
projektledarnas efterföljande självskattning 
av projektresultatet framgår det att 
ytterligare 7 projekt i varierande grad har 
bidragit till effekten (fig.9). 

Projektresultat som testats i skarpa 
byggprojekt är industriella, standardiserade 
metoder för uppföljnings- och 
förändringsarbete i byggande, samt ett 
digitalt verktyg som använder 
standardiserade data för att simulera och 
optimera designen av byggnadsprojekt i 
tidiga skeden för att fatta klimatsmarta 
beslut.  

Vidare finns det resultat som är redo att 
testas i byggprojekt. T ex digitala data som 
kan paketeras så att upphandlingar kan 
utföras på informationspaket, samt ett 
integrerat och itererat arbetssätt som har sin 
bas i digitala och industriella metoder för 
projektering.  

För att kunna realisera dessa tester har 
projektledare identifierat behovet av att 
strukturera och standardisera data för att 
kunna testa metoder, verktyg och arbetssätt. 
Vidare pekar projektledare på behovet av 
metoder och rutiner för att organisationer 
ska anamma och utnyttja digitaliserade 
och/eller standardiserade arbetssätt. 
Noterbart är även att digitaliseringen kan 
öka spridningen av kunskap gällande hur 
man går till väga med digitalisering i 
byggprojekt och organisationer.  
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Figur 9: Antal projektbidrag till Industrialisering testas 
av näringsliv och myndigheter i byggprojekt. Grå: 
projekt som angivit i ansökan att de planerar bidra. 
Orangeskala: projekt som enligt projektledare har 
bidragit till effekten i varierande grad. 

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN INTERVJUER, 
ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

”Prototypverktyget om analys av livscykelegenskaper och 

metoden har testats i ett konkret byggnadsprojekt.” 

”Resultatet har påvisat att genom att integrera digitala 

system i byggprojektet via en integrerad och iterativ 

projektering fås fördelar, vilket nu leder till att fler 

integrerar D&I i sin verksamhet.” 

”Myndigheterna behöver följa upp GDPR. GDPR sätter 

käppar i hjulet för vilken data man får använda för att 

uppnå miljömål. Vi försöker tala om för de kommersiella 

aktörerna som vill uppnå miljömålen hur de ska gå till 

väga för att kunna möta kraven från myndigheterna.”  

”Genom att ta fram ett klassificeringssystem kan 

undermarksdelar kodas så att BIM- och GIS-

programvaror kommunicerar sinsemellan. Det är ett 

komplett kodsystem som har utvecklats som i sig bidrar 

till ett komplett klassificeringssystem” 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Lärande organisationer 

Av de projekt som beviljades bidrag i 
programmets öppna utlysningar 1-4 angavs 
det i två projektansökningar att effekten 
”Lärande organisationer” skulle beröras. I 
projektledarnas efterföljande självskattning 
av projektresultatet framgår det att 
ytterligare tio projekt i varierande grad har 
bidragit till effekten (fig.9). 

På det grundläggande planet kan 
digitaliseringen bidra med att data och 
kunskap kan tillgängliggöras och spridas i 
och mellan organisationer genom t ex 
skapandet av digitaliserade plattformar. T ex 
beskriver projektledare hur insamlade data 
kan användas för att bygga upp 
betongbibliotek och standardiserade data, 
samt hur standardiserad och strukturerad 
datahantering möjliggör att insamlad data 
kan tillgängliggöras för uppföljning och 
erfarenhetsåterföring längs byggprocessen.  

Projektledare pekar även på viktiga 
förutsättningar för att skapa lärande 
organisationer. Dels kan man coacha 
organisationer genom 
förändringsprocessen, eller att 
organisationer lär av varandra genom 
samverkande förbättringsprocesser. Dock 
pekar projektledare på behovet av att öka 
förståelsen kring organisatoriskt lärande, d v 
s hur interna och externa influenser 
påverkar hur organisationer tar till sig ny 
teknik. Dock pekar projektledare på att det, 
saknas system, processer och rutiner för att 
organisationer skall lära sig. 
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Figur 10: Antal projektbidrag till Lärande 
organisationer. Grå: projekt som angivit i ansökan att 
de planerar bidra. Orangeskala: projekt som enligt 
projektledare har bidragit till effekten i varierande 
grad. 

EXEMPLEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN INTERVJUER, 
ANONYMISERADE OCH ÅTERGIVNA I 
SAMMANFATTNING. 

”Genom att coacha organisationen att testa att förändra 
arbetssätt baserat på forskningskunskap samt sprida det 
genom att bjuda in andra organisationer till att ta del av 
resultat och tillvägagångssättet i förändringen.” 

”Med strukturerad informationshantering fås möjligheten 
att ha kontroll på information för att använda den till att 
förbättra sig. Man kan ha kontroll på vad som är byggt och 
göra uppföljningar på annat sätt än idag. Lära sig av vad 
man gjorde när man byggde en anläggning och hur valen 
man tog har gjort att anläggningen utvecklats på ett eller 
annat sätt. Det utgör förutsättningar för att följa upp 
projekt och processer.” 

”Vi har utgått från att titta på hur andra branscher har 
utvecklats från att vara ganska icke-lärande i sina 
organisationer till att bli väldigt lärande där 
fallstudieformatet och delning av fallstudier relativt öppet 
har varit ett framgångsrikt koncept i andra branscher.” 

”Vi följer vissa organisationer och gemensamma projekt 
som olika företag kommer in till och hur de lär sig själva 
av vad som kommer ut från deras samarbete. Projektet är 
till att förstå hur organisationer lär sig själva och var 
kunskapen och kompetensen kommer ifrån.” 

EXEMPEL PÅ CITAT FRÅN PROJEKT MED BIDRAG 
FRÅN HÖG TILL MYCKET HÖG GRAD 
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Digitalisering och 
industrialisering: Vad krävs för 
en fortsatt utveckling 

I samband med att projektledarna 
utvecklade sina svar kring deras 
projektresultat och bidrag till de fyra 
långsiktiga målen ställdes även en fråga 
gällande vilka faktorer utanför projektets 
kontroll som var kritiska för att deras 
projektresultat bäst ska kunna bidra till 
målen. De främsta faktorerna handlar om 
implementering av projektresultat, tillgång 
till data, ekonomiska risker och förändring i 
branschen.  

Implementering av projektresultat 

Många projektledare påpekar vikten av att 
projektresultaten kommer till användning 
och får genomslagskraft i branschen efter 
avslutat projekt. Det tio projektledare som 
säger att deras projektresultat är redo att 
testas, implementeras och/eller används i 
branschen. Dock är inte alla dessa resultat 
redo att fullt implementeras. Det finns 
projektresultat som har varit av en 
utredande karaktär och har resultat som är 
redo att (i) testas i 
laboratorie/simuleringsmiljö. Sen finns det 
även projektresultat som har testats i 
laboratorie/simuleringsmiljö som är redo att 
(ii) testas i skarpt läge i exempelvis ett 
byggprojekt. Det finns också projektresultat 
som har testats i skarpt läge i ett byggprojekt 
eller inom en organisation som är redo att 
(iii) implementeras i branschen. Exempel på 
projekt som här beskriver att de är redo att 
ta något av de ovan nämnda tre stegen är 
projekt som har arbetet med standardiserad 
och strukturerad informationshantering, 
utveckling av nya digitala verktyg och 
plattformar samt projekt där nya arbetssätt 
och samarbetsformer har testats.  

 

Tillgång till data 

Projektledare upplyser om behovet av och 
tillgången till strukturerade och 
standardiserade data. Både i form av bidrag, 
dvs projekt som har arbetet med att ta fram 
standarder för data samt programvaror som 
kan använda digital data och agera 
platshållare för data, men också som en 
kritisk faktor för att på sikt kunna uppnå 
programmets långsiktiga mål. 
Förutsättningarna för att bland annat kunna 
använda digitala verktyg, öka samverkan 
mellan aktörer och på sikt även kunna skapa 
nya affärsmodeller och värdekedjor finns till 
viss del, men mer data behöver produceras 
och göras tillgänglig vilket leder oss in på 
frågan gällande om data ska vara öppen eller 
stängd och vem som ska äga data.  

Ekonomisk risk 

Det finns en investeringsrädsla när det 
kommer till digitalisering och innovation. 
Det finns en risk med att ligga i framkant 
gällande teknik och att vara först ut kan 
innebära en kamp mot traditionalister. Det 
finns ett förändringsmotstånd i branschen 
vilket kan te sig vara både hos individer och i 
strukturer. Flera projektledare efterlyser 
därför riskkapital och finansieringsstöd som 
en nödvändig satsning för att företag ska 
vilja och våga testa nytt. 

Förändring av branschen 

Projektledare uttrycker att nya 
kompetenser, roller och affärsmodeller 
behövs för att på sikt kunna nå/uppfylla de 
långsiktiga målen. Kompetenser gällande 
digitalisering och industrialisering behövs 
och dagens strukturer är baserade på en 
analog logik som behöver förändras för att 
maximera potentialen som finns i 
digitaliseringen och industrialiseringen. 
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