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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att ta fram en mall för intern dokumenthantering och projektstyrning åt byggföretaget Byggtec 

Gävleborg AB. För att komma fram till resultatet har jag till använt mig av intervjuer av olika tjänstemän på Byggtec. Jag 

har även gjort litteraturstudier genom 4 tidskrifter med inriktning mot byggbranschen, samt studerat liknande system 

som redan finns på marknaden. Totalt så intervjuades 3 byggplatschefer samt den ekonomiansvarige och VD:n, detta gav 

en god uppfattning om vilka områden som borde täckas upp på plattformen, det gav även en bild av hur de vill att 

arbetet med plattformen ska utföras. Intervjuerna som gjordes handlade om de olika byggplatschefernas arbetssätt i 

dagsläget, samt hur de vill att plattformen ska byggas upp och hur de vill att den ska användas. Rapporten är avgränsad 

till att tillgodose Byggtec Gävleborg ABs behov då det är för dem studien är gjord, men trots att den är avgränsad till 

Byggtec så fungerar upplägget lika bra även åt andra byggföretag. Detta resulterade i en mall som lämpar sig bra att 

spara de viktigaste och mest användbara dokumenten under ett byggprojekt i. Mallen innehåller även de viktigaste 

dokument och handlingar som kan tänkas användas i framtida bruk. 

Nyckelord 
Dokumenthantering, planering, byggstyrning  

 

 

 

Abstract 
The purpose with this essay is to obtain a template for internal document management and project control for the 

company Byggtec Gävleborg AB. To achieve the results I mostly have used interviews of different officials at Byggtec. 

Other methods that has been used is literature studies through different magazines and also studying similar systems 

that are already on the market. 

Totally 3 construction site managers, the financial officer and the CEO were interviewed. This gave a good perception of 

what subjects that should be covered by the platform. It also gave a picture of how they wanted the work with the 

platform would be done. The interviews who were held was how the construction site managers work today, how they 

want the platform to be constructed and how they want it to be used. The report is limited to meet the requirements of 

Byggtec Gävleborg AB. It is for them the report has been done. Although it is limited for them the report layout would be 

suitable for any building company. This gave as result a template useable to save the most important documents during 

a constructing project. The template also contains the most important documents which may be used for future use. 

Keywords 
Document handling, planning, building control 
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Förord 
Jag vill tacka min handledare på Byggtec Jan-Erik Silfverberg för bra hjälp med studien, samt att han har hjälpt mig att 

välja ut byggplatschefer som är bra lämpade till intervjuerna. Jag vill även tacka Sylvia Wallin på Byggtec som har varit 

med som ett bollplank under tiden och har varit väldigt hjälpsam under skrivtiden. Jag vill även tacka de byggplatschefer 

som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuerna.  
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Inledning 
Ordning och reda ger en god överblick över tidplaner, ekonomi, vad som är gjort och vad som ska 

göras. Ett strukturerat arbetssätt ger ett seriöst intryck av företaget gentemot kunderna. Det handlar 

den här rapporten om. Det byggs mycket runt om i Sverige och i världen. Det som är gemensamt för 

många av dessa byggarbetsplatser är pressade tidsscheman och ansträngda budgetar. För att kunna 

klara av att driva ett bygge under dessa omständigheter så är det viktigt att arbetsledningen har ett 

strukturerat planeringsarbete över hur bygget ska genomföras. En strukturerad arbetsledning är 

viktigt dels för planeringsdelen och byggnationsfasen, men även efter att bygget är klart. 

Ett vanligt hjälpmedel bland byggföretagen för att få bättre ordning och reda bland alla ritningar och 

dokument är att använda en intern webbaserad plattform. På den plattformen kan tjänstemän och 

andra berörda personer gå in och ta del av handlingar, dokument och ritningar. Det gör det lättare 

för arbetsledningen att hålla ordning på handlingar och dokument, samt att alltid se till att vara 

uppdaterad med de senaste ändringarna på bygget var de än befinner sig. Plattformarna är även 

effektiva för att spara de olika byggprojekten för framtida bruk. Det underlättar väldigt mycket vid till 

exempel framtida besiktningar då dokumenten finns lättillgängliga utan att man behöver leta efter 

dem i pärmar. Den är även lämplig för att kunna reda ut möjliga oklarheter som uppkommer efter 

byggnationens slut.  

För att få detta system att fungera effektivt så ska plattformen innehålla väsentliga handlingar och 

dokument, samt uppdateras kontinuerligt med bygget. Detta medför att en arbetsledare snabbt kan 

få en god överblick om hur bygget ligger till, samt att snabbt och enkelt kunna ta fram olika 

handlingar och dokument som behövs.  

Bakgrund 
Byggtec Gävleborg AB är ett byggföretag som verkar främst i Gävleborgs län och Norduppland. 

Företaget har cirka 100 anställda. Företagets kunder utgörs till största del av kommuner, landsting, 

fastighetsbolag och industrier. 

För att förenkla arbetet för tjänstemännen har Byggtec en intern webbaserad plattform där det är 

tänkt att dokument och handlingar ska skötas projektvis, och på så sätt få en strukturerad och 

lättöverskådlig dokumenthantering för varje byggprojekt. Problemet som uppstått för Byggtec är att 

plattformen inte har någon riktig struktur, vilket har medfört att den inte används på önskat vis. 

Byggtec har i dagsläget cirka 15 personer som har möjlighet att använda plattformen. Byggtecs mål 

för plattformen är att den ska användas flitigt av arbetsledningen och underlätta deras arbete. För 

att uppnå det målet så måste tre delmål uppnås.  

Det första målet är plattformen måste struktureras om så att den blir mer lättanvänd och därmed 

skapas ett intresse att använda sig av den.  

Mål nummer två med plattformen är att fler ska kunna komma åt de olika projekten och kunna sätta 

sig in i dem. Det kan vara lämpligt vid till exempel längre sjukskrivningar och dylikt där de annars 

ledande personen/personerna på en byggarbetsplats kan behöva ersättas. Det är då lämpligt om alla 

tjänstemän har samma upplägg på alla dokument och den nye byggplatschefen snabbt kan få en god 

överblick över projektet.  

Det tredje målet med plattformen är att den ska vara användbar för framtida bruk efter att 

byggprojektet är avslutat. Den ska underlätta vid exempelvis en femårsbesiktning, då det gamla 

besiktningsprotokollet bara kan hämtas på plattformen istället för att det ska letas upp i någon pärm 

som förmodligen är undanlagd någonstans. Det är en funktion som kommer att underlätta mer och 
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mer i takt med att företaget växer och byggprojekten blir fler och fler. En annan funktion med att 

spara alla gamla projekt är att det ger en god kunskap över vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra. Om ett projekt har fungerat väldigt bra så kan arbetsledarna ta med sig 

fördelarna från det upplägget och föra dessa vidare till nya projekt, och på så sätt utvecklas 

plattformen hela tiden.   

1. Syfte och avgränsningar 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta fram en användarvänlig och lättåtkomlig intern webbaserad 

plattform där Byggtec kan spara dokument och handlingar projektvis och för framtiden. Byggtec 

använder i dagsläget den internetbaserade plattformen iBinder för vissa projekt, mer information om 

den kommer under 3.2 iBinder i teoridelen av denna rapport. Det problem Byggtec har med iBinder 

är att det är beställaren som avgör när det ska användas. Därför kan inte Byggtec själva bestämma 

när det ska användas. De anställda tycker dock att det fungerar bra i de fall den används. I och med 

att de inte själva kan bestämma när iBinder ska användas så uppkommer situationer där projekt 

endast finns i användarens dator. Byggtec vill inte att andra aktörer har åtkomst till alla deras interna 

dokument. Det kan även hända att beställaren väljer att ta bort projektet från iBinder efter att det är 

avslutat. Detta bidrar till att det är väldigt svårt att komma åt vissa dokument efter avslutat 

byggprojekt. Det är just den är luckan som den här studien ska täcka igen, genom att strukturera upp 

deras interna dokumenthantering, ge en bra struktur för användarna och göra den mer lättanvänd, 

samt se till alla tjänstemän i företaget börjar använda plattformen. Det tredje syftet är att alla 

projekten blir sparade för framtiden. 

1.2 Avgränsningar 
Då skrivtiden för denna rapport är begränsad till 10 veckor så kommer den att avgränsas till att i 

första hand tillgodose Byggtec Gävleborg AB:s behov. Detta för att kunna arbeta fram en användbar 

mall som är anpassad efter deras behov. Trots att den här studien är gjord för Byggtec så skulle 

mallen säkerligen vara användbar för andra byggföretag. Avgränsningar har även gjorts på antalet 

personer som har intervjuats, detta för att dels hinna genomföra intervjuer med de utvalda 

personerna, men även för att få ett hanterbart material att utgå ifrån. Ett för stort antal intervjuade 

hade gett för mycket material att gå igenom, samt att det hade tagit för mycket tid då 

byggplatscheferna har varit upptagna och det har stundtals varit svårt att hitta en tid som passar för 

båda parter att genomföra en intervju på. För att få så brett material att arbeta med, med tanke på 

de begränsade antal intervjuerna, så har både arbetsledare som är stationerad ute på 

byggarbetsplatserna och kontorspersonal intervjuats. 

2 Forskningsfråga 
Hur kan en webbaserad plattform för ett byggföretag utformas för att skapa ett intresse samt 

förenkla både nutida och framtida dokumenthantering för både arbetsledarna och 

kontorspersonalen? 
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3 Teori 
Nedan följer tre stycken webbaserade system som ser lite olika ut. Ur dessa olika alternativ har jag 

hämtat inspiration och kunskap för att kunna göra den plattform Byggtec önskar. Inom 

byggbranschen finns det flera olika system för planering och genomförande av byggprojekt. Det finns 

sådana som riktar sig mot endast entreprenören, byggherren eller hela projektets organisation. 

Vilket system som är bäst är svårt att avgöra då det beror på flera olika aspekter så som storlek på 

företaget, typ av projekt, om man är entreprenör eller beställare. Det som dock är gemensamt för 

alla system är att de är uppbyggda på samma grundidé, att underlätta planeringen och styrningen för 

ett byggprojekt.  

3.1 Byggdagboken   
Byggdagboken.se är en internetbaserad tjänst som riktar sig till både entreprenörer och beställare. 

Byggdagboken erbjuder tjänster som underlättar för fakturering, tidrapportering, löneutbetalningar, 

sammanställningar av ÄTA-arbeten och så vidare. Byggdagboken är webbaserad och alla 

uppdateringar inom arbetsprojekt sker online vilket medför att den hela tiden är uppdaterad med de 

senaste händelserna. I och med at den är webbaserad så kan inloggning ske från både surfplattor och 

mobiltelefoner, vilket ger möjlighet till ett smidigt användande av tjänsten. 

Byggdagboken riktar sig även mot beställare av byggprojekt. Där kan beställarna följa bygget i realtid 

utan att behöva vara på plats. Genom att alla avvikelser, hinder samt ÄTA-arbeten syns i realtid så 

ger det en inblick för beställaren över hur ekonomin i projektet ser ut. Det går även att föra 

projektledartid för eventuell interndebitering. Gamla projekt sparas så att det går att söka tillbaka vid 

till exempel garantiärenden och tvister. Denna funktion är även bra för entreprenören 

(Byggdagboken, 2017).  

Sedan den 1:a januari 2016 så måste det enligt lag finnas en personalliggare på byggarbetsplatsen 

(Skatteverket, 2016) och för det har Byggdagboken en speciell funktion som är godkänd av 

skatteverket. Personalliggaren som Byggdagboken har är individuell och varje arbetare sköter sin 

egna in och utloggning på byggarbetsplatsen (Byggdagboken, 2017).  

3.2 iBinder 
iBinder är ett internetbaserat system som liknar Byggdagboken i upplägg. Emellertid innehåller 

iBinder mycket mer information och är i större utsträckning riktat till beställaren av ett byggprojekt. 

iBinder bygger sitt system på rekommendationerna från Bygghandlingar 90. Enkelt sett så kan man 

säga att allt som finns i pärmar på bygget, så som ritningar, dokument, handlingar finns även att tillgå 

i iBinder. Den kan även innehålla CAD-filer, samt att den även är förberedd för BIM-modeller 

(Building Information Model). Precis som Byggdagboken så är iBinder uppbyggt enbart på webben, så 

inget extra IT-system krävs utan allt är tillgängligt genom webbläsaren. iBinder sparar även gamla 

projekt, vilket gör det möjligt att gå in och hämta gammal information om det skulle behövas, 

exempelvis vid garantiärenden eller tvister.  

IBinder är uppbyggt som ett pärmsystem (se bilaga, figur 1), varje pärm är ett eget projekt och 

innehåller all nödvändig information för det projektet (se bilaga, figur 2,3). Den som är administratör 

(allt som oftast beställaren av ett projekt) för en specifik pärm väljer sedan vilka av de andra 

deltagarna i pärmen som ska få se vad (se bilaga, figur 4). På detta sätt så räcker en pärm för varje 

projekt då beställaren kan avgöra vad de andra kan se.  

iBinder fungerar även som plattform för upphandlingar. Beställaren kan då lägga upp ett 

förfrågningsunderlag och sedan bjuda in entreprenörer att räkna på jobben, detta ger en väldigt god 

överblick över upphandlingarna. Beställaren kan då lägga ut alla olika upphandlingar på samma 
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plattform och sedan välja så att de andra användarna endast ser sin yrkeskategoris 

förfrågningsunderlag. På så sätt så skapas ordning och reda för entreprenörerna och beställaren. 

Detta system ska vara helt säkert att använda då iBinder garanterar absolut sekretess.  

Med sin flexibla uppbyggnad så lämpar sig iBinder bra även för fastighetsförvaltning. Användaren kan 

lägga upp relationshandlingar, CAD-filer, besiktningsprotokoll och så vidare. Detta medför en god 

överblick över fastigheterna. Det går även att lägga in vissa kontrakt och avtal för varje byggnad, till 

exempel ett kontrakt för fastighetsskötsel. Användaren kan också lägga in varningar när kontrakt är 

på väg att löpa ut, på så sätt så blir användaren alltid uppdaterad över fastigheterna och deras 

omkostnader och underhåll. Det går även att göra kostnadsberäkningar beräknat på förvaltningsytan 

(iBinder, 2017).  

3.3 Sitecon 
Sitecon är en webbaserad plattform som vänder sig till entreprenörer inom bygg-och 

installationsbranschen. Sitecon har ett brett användningsområde för både mindre och större företag. 

Sitecon byggs upp på moduler, dessa olika moduler går sedan att anpassa för att kunna passa det 

specifika företaget. Dessa moduler kan till exempel vara dagbok, avvikelser och ÄTA-arbeten, 

tidrapportering, arbetsorder och dokumenthantering. Det finns även ett register där alla uppgifter 

som berör företag, personer och projekt kan nås. Informationen länkas sedan samman med de andra 

modulerna i programmet. Det finns även möjlighet för flera användare att jobba i samma register.  

Det går att anpassa Sitecons uppbyggnad med mallar efter vilken bransch företaget är verksam inom. 

De branschspecifika områdena som finns till Sitecon är: El-installatör, plåt/vent/smide, VS-montörer, 

golvläggning samt för takentreprenörer. Grundmallen för Sitecon är bygg och anläggning, men med 

ovanstående mallar så gör de programmet väldigt flexibelt och får det att fungera i flera olika 

områden.  

Till skillnad från de två ovanstående programmen, Byggdagboken och iBinder, så är Sitecon inte en 

enbart webbaserad modell utan kräver ett program. Det finns dock ett tillägg som heter Sitecon 

Webb som möjliggör användning från surfplatta eller mobiltelefon. De tjänster som erbjuds på 

Sitecon Webb är tidrapportering samt arbete med arbetsorder. Tidrapporteringen kopplas direkt mot 

ett specifikt projekt eller arbetsorder så att rätt nedlagd tid enkelt kan faktureras. Användaren av 

Sitecons tidrapportering kan också lämna in arbetad tid direkt till administrativa avdelningen på 

företaget för en enkel tidhantering.  När en arbetsorder skapats så ser den administrativa 

avdelningen direkt hur många timmar som är nerlagt, åtgång av material, samt även övriga 

omkostnader för arbetsordern. I och med denna funktion så går det enkelt att skapa kompletta 

fakturaunderlag som kan skickas ut till kunden (Sitecon, 2017). 
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4. Metod 

4.1 Intervjuer 
För att få fram en plattform som stämmer överens med tjänstemännens behov så grundar sig studien 

främst på intervjuer av Byggtec Gävleborg ABs tjänstemän. Då detta är ett internt system inom 

företaget så är det viktigt att det byggs upp efter önskemålen från Byggtecs egna anställda. Detta för 

att kunna optimera systemet efter tjänstemännens behov. För att få en så bred bild som möjligt över 

vad som behövs på plattformen så har både arbetsledare och kontorspersonal intervjuats. Då dessa 

två yrkesgrupper har olika önskemål om vad som måste finnas på plattformen så har det varit en 

viktig del av arbetet att få med allas åsikter och sedan kompromissa fram en modell stämmer in på 

de flestas önskemål. 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 
En kvalitativ intervju bygger på att få så djupgående svar som möjligt och att den intervjuade får en 

chans att svara så utförligt som möjligt. Med grund för vad den intervjuade svarar och vilka 

perspektiv denne tar upp, så är en kvalitativ intervju de områden kring vilka man söker svar på oftast 

bara inringade, medan frågorna kan variera mellan olika intervjuer (Johansson & Svedner, 2006, 

s.43). Med hjälp av den kvalitativa intervjun kommer jag kunna få en bra diskussion med 

byggplatscheferna, för att få en bättre förståelse över vad de önskar utav plattformen. En viktig 

aspekt vid intervjuer är att inge förtroende för den som ska intervjuas. För att uppnå det så är det 

viktigt för mig som utför intervjun att klargöra mitt syfte med intervjun samt ställa gomtänkta frågor 

(Johansson & Svedner, 2006, s.44). Kvale och Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun 

från 2014 att det är viktigt att de som ska delta i intervjun får veta innan intervjun äger rum vilka som 

kommer ta del av den färdigställda intervjun. De skriver även att de som deltar i intervjun bör få 

information om bland annat syftet med undersökningen och proceduren (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.44).  

I enlighet med det Esaiasson m.fl. beskriver, så kommer denna typ av intervjusituation att vara en 

respondentundersökning. Detta innebär att intervjuerna kommer att byggas på de intervjuades 

tankar, och detta kommer i sin tur att bli själva studieobjektet. I och med detta så kommer frågorna i 

så stor utsträckning som möjligt att vara så snarlika varandra som situationen erbjuder. När 

intervjuerna sedan är genomförda så kommer det efterföljande arbetet att bestå utav att hitta 

skillnader och likheter i svaren (Esaiasson m.fl. 2012, s.228).   

Intervjuerna till den här studien skulle kunna beskrivas som semistrukturerad (Alvehus, 2013, s.83). 

En semistrukturerad intervju är en av de vanligaste intervjuformerna. En semistrukturerad intervju 

innebär att den som intervjuar följer ett formulär med ett antal öppna frågor eller teman kring det 

man vill att samtalet ska handla om. Personen som blir intervjuad har då större möjlighet att påverka 

innehållet, samtidigt som den som intervjuar aktivt måste delta och lyssna. Det innebär att det 

förhoppningsvis kommer att leda till en diskussion med följdfrågor (ibid, s.83).  

Denna studie hade även kunnat genomföras helt eller delvis med bara ett frågeformulär eller en 

enkätundersökning. Det hade dock inte gett önskad effekt då möjligheten för följdfrågor och 

diskussion kring frågorna hade uteblivit. Just följdfrågor och diskussioner kring frågorna är en viktig 

del i den här studien då de grundläggande behoven för byggplatscheferna är snarlika, och då kanske 

även svaren på frågorna blivit snarlika. Men i och med att det är en semistrukturerad intervju med 

möjlighet till följdfrågor så blir svaren mer uttömmande och chansen att täcka upp fler områden på 
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plattformen ökar. En semistrukturerad intervju gör även så att de intervjuade kan förklara sina svar 

på ett sätt så att jag som utformar plattformen får en bättre förståelse om varför de vill ha de olika 

punkterna med på plattformen. Ett problem som skulle kunna uppstå om enkäter hade använts är att 

få tillbaka dem i tid. Då byggplatscheferna har mycket att göra så är det lätt att de skulle kunna 

glömma bort och fylla i enkäterna och svaren hade då uteblivit. Därför tycker jag att just intervjuer 

fungerar bäst i det här fallet då bara tre stycken byggplatschefer skulle intervjuas. Om däremot ett 

större antal byggplatschefer skulle vara med i undersökningen så skulle enkäter lämpa sig bättre. 

Detta är även något som Ejlertsson (2014) nämner, att enkäter lämpar sig bättre för större 

undersökningar utspritt inom ett större område (Ejlertsson, 2014, s.12).  

4.1.2 Förberedande arbete 
Min handledare på Byggtec, Jan-Erik Silfverberg, valde ut tre byggarbetsledare som han tyckte 

lämpade sig bra för att bli intervjuade. Därefter kontaktade han dessa tre via mejl för att se om de 

var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Då de givit sitt godkännande att ställa upp, fick jag 

deras kontaktuppgifter så jag kunde kontakta dem för vidare information. Därefter ringde jag dem 

och avtalade en tid för intervju, i samband med det så skickade jag även ut ett frågeformulär ut med 

fyra stycken mer eller mindre öppna frågor. De utvalda byggplatscheferna fick då ungefär vecka på 

sig att läsa igenom och fundera på frågorna inför intervjun. Dessa frågor var relativt öppna för att 

kunna få en diskussion kring varje fråga, och på så sätt kunna arbeta fram ett genomtänkt svar på 

varje fråga. Frågorna grundade sig på de diskussioner jag haft med min handledare Jan-Erik, samt 

ekonomiansvarige på Byggtec, Sylvia Wallin, som även hon är drivande i att förändra deras interna 

plattform.  

4.1.3 Intervjuprocessen 
Totalt intervjuades det fem personer under den här studien, tre byggplatschefer, den 

ekonomiansvarige samt VD:n på Byggtec. Intervjuerna med byggplatscheferna genomfördes via 

telefon då de befann sig ute på byggarbetsplatserna på andra orter och det var svårt att hitta en tid 

som passade både mig och dem. Det fungerade bra då de hade funderat på frågorna som hade 

skickats ut och kunde komma med bra svar som sedan kunde diskuteras vidare. Intervjuerna tog 

ungefär 15 minuter att genomföra, vilket var en relativt bra längd. Under dessa 15 minuter fick vi bra 

diskussioner kring frågorna samt relevanta svar på dessa. 

De möten som gjordes med Jan-Erik genomfördes på Byggtecs kontor i både Bollnäs och Gävle. Då 

Jan-Erik är stationerad på kontoret i Gävle så var det enkelt att kunna planera in ett möte. Även 

ekonomiansvarige Sylvia Wallin är stationerad på kontoret i Gävle, så då föll det sig naturligt att jag 

pratade även med henne de gånger jag var ner till Gävle.  

Jag har under studiens tid haft löpande kontakt med både Jan-Erik och Sylvia och använt dem som ett 

stöd för olika idéer, förslag och problem som jag har stött på under tiden för studien. Då de båda är 

stationerad på annan ort så har telefon och mejlkontakt använts för mindre frågor och funderingar, 

medan möten har planerats in för lite större genomgångar. 

4.2 Litteraturer. 
Då intervjuer är mer lämpade för den här studien har endast litteraturer använts sparsamt. Studien 

handlar om de litteraturkällor som har använts har mer varit till för att få idéer om vilka områden 

som plattformen bör täcka in. För att kunna hämta inspiration så har sökmotorn Google använts för 

att komma åt relevanta artiklar. Tidningar med inriktning mot byggverksamhet och företagande har 

också använts för att få en bättre förståelse av vilka områden som bör täckas upp och varför. 

Litteraturstudien har inte haft någon större egentlig påverkan på utformningen av systemet då det i 
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slutändan är tjänstemännens ord som väger tyngst. Olika litteraturer har mest varit till hjälp för att ta 

fram förslag till vad plattformen kan komma att innehålla.  

4.3 Studera andra system 
Under studiens gång så har även andra plattformar studerats för att få inspiration om hur detta 

system kan byggas upp. Det har även gett en ungefärlig bild av vilken information de andra 

plattformarna tillhandahåller, och därmed tillsammans med intervjuerna gett en bild av vad som 

saknas på de befintliga systemen sett till tjänstemännens önskemål. När dessa system har studerats 

så har det till största del varit att hämta information från deras respektive hemsidor. Systemet 

iBinder har provats i en riktig version med verkliga projekt. Detta gav mig en väldigt god bild av hur 

programmet används i verkligheten och vilka funktioner det innehåller. Det har även gett en bild av 

vad som ett sådant system kan användas till mer än bara för att lagra dokument.  
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5. Resultat 
Modellen som togs fram i den här studien kan ses som en början på en strukturerad och 

sammanhållen plattform som är lättanvänd. De tre målen som skulle uppfyllas var att plattformen 

skulle bli mer användarvänlig, att den ska göra det enkelt att komma åt alla de viktigaste 

dokumenten och handlingarna för ett byggprojekt samt alla tjänstemän börjar använda plattformen 

samt att den ska lämpa sig för att spara dokument och handlingar för framtida bruk.  

Målet har uppnåtts genom intervjuer av fem tjänstemän på Byggtec. I intervjuerna med 

byggplatscheferna framkom likartade önskemål om vad som ska finnas på plattformen utifrån deras 

behov. Däremot så skiljde sig deras önskemål från vad den ekonomiansvarige och VD:ns önskade. De 

komplettera med t ex fakturahantering och betalningsplaner. De önskade även att 

kontraktshantering och anbud skulle kunna finnas på plattformen. 

Byggplatschefen Per Engblom hade en tanke om att alla tjänstemän skulle använda plattformen i sitt 

dagliga planeringsarbete. Det skulle innebära att arbetet som alla tjänstemän sköter själv på sin dator 

skulle skötas helt på plattformen vilket skulle vara positivt. Då skulle plattformen hela tiden vara 

uppdaterad med den senaste informationen, samt att alla tjänstemän skulle arbeta efter samma 

upplägg. Med det upplägget så skulle de olika byggplatscheferna enkelt kunna sätta sig in i ett annat 

bygge på kort tid och därmed så skulle det bli enkelt att kunna gå in och hjälpa till på en annan 

byggarbetsplats för byggplatscheferna.  

Ekonomiansvariga Sylvia Wallin menar dock att det skulle bli en allt för stor omställning att göra 

denna ändring i ett steg med tanke på att i princip alla tjänstemän på Byggtec skulle få ändra 

upplägget på sitt arbetssätt. Från att medarbetarna idag jobbar i olika typer av upplägg till en 

gemensam plattform för all hantering är en bit kvar att gå. 

Resultatet av studien blev därför en plattform där tanken är att den ska användas till att lagra 

dokument och handlingar på, och därmed inte användas varje dag. Modellen som togs fram i den här 

studien kan istället ses som en början till att strukturera om arbetssättet för tjänstemännen på 

Byggtec. Genom att få dem att spara och hantera viktiga dokument på samma sätt, för att så 

småningom få alla tjänstemännen att sköta sitt arbete med samma struktur och på samma plattform 

istället för på sin egen dator. 

Nedan följer punkterna som är framtagna för att möta de olika tjänstemännens behov. Punkterna är 

framtagna på sådant sätt att informationen under varje mapp finns till största del tillgänglig innan 

byggets start. På sådant sätt så finns den nödvändigaste informationen tillgänglig direkt från 

byggstart. En annan tanke med de olika mapparna är att de även ska innehålla information som är 

bra att ha efter byggets slut utifall det skulle uppstå exempelvis oenigheter eller vid olika 

garantiärenden. Även besiktningar är bra att ha sparat lättåtkomligt inför framtiden. Det gör att 

plattformen kommer att fylla en viktig funktion även när bygget är slut.  

5.1 AF-Del 
AF-Delen är med för att byggplatschefen snabbt och enkelt ska kunna få fram vad som gäller i de 

Allmänna föreskrifterna. Det är även bra för kontorspersonal att ha tillgång till AF-delen så att de 

enkelt kan gå in och se vad det är för upplägg på byggprojektet och vilka villkor som gäller. AF-delen 

är också viktig att ha med som en säkerhet att falla tillbaka på om det uppstår osäkerheter under 

byggtiden. Att ha tillgång till AF-delen kan vara särskilt bra att ha om bygget utförs i en 

entreprenadform som kanske inte byggplatsledningen är van att arbeta i. Då kan det vara bra att ha 
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AF-delen att ha som säkerhet när det uppkommer oklarheter om hur entreprenaden är tänkt att 

utföras. AF-delen är också väldigt viktigt att ha väl dokumenterad och nära till hands om det blir 

juridiska oklarheter. 

5.2 Anbud 
Då anbudet tillsammans med förfrågningsunderlaget är det som bygget baseras på så är det självklart 

att det ska sparas säkert och lättillgängligt. Anbudet kan vara bra att ha tillgängligt under byggets tid 

för att kunna se vad som är medräknat och inte i priset, men även för att kunna se om det finns 

några punkter som företaget har avgränsat eller frånskrivit sig från. Det kan även vara bra att ha 

anbudet för att se till om budgeten hålls eller om det måste dras ner på några kostnader.  

5.3 Bankgaranti 
Inför varje byggprojekt lämnas en bankgaranti, att ha den sparad på ett säkert ställe är viktigt utifall 

den skulle behöva fås fram med kort varsel. 

5.4 Besiktningar 
En av de viktigaste punkterna de intervjuade ansåg skulle finnas med var besiktningar. 

Besiktningsprotokollen är väldigt viktiga att ha koll på för framtida bruk. Att ha dem sparad på 

plattformen gör det väldigt enkelt att hitta dem flera år senare, vid exempelvis en garantibesiktning. 

Även under byggtiden kan det vara bra att ha koll på vilka delar på bygget som ska besiktigas på 

kommande besiktning, då är det möjligt att prioritera dessa moment och se till att de blir klara i tid.  

5.5 Ekonomi 
Här läggs betalningsplaner och diverse offerter och viktiga fakturor in. Denna punkt kan vara bra att 

ha för att kunna reda ut ekonomiska oklarheter, men även priser på olika material och varor från 

leverantörer. Att spara offerter är bra av flera anledningar, så som exempelvis vid fakturering, då 

man kan ha offerten som säkerhet och verkligen se att rätt belopp faktureras för produkterna. 

Offerter kan även vara bra för att kunna få fram garantitider och dylikt efter byggtidens slut, där kan 

det även framgå vilken typ av garanti som gäller för produkter och tjänster. Det är ofta som den 

administrativa avdelningen på företaget som har störst nytta av ekonomidelen, men det gör det 

ännu viktigare att viktiga dokument och handlingar läggs upp på plattformen då den administrativa 

avdelningen oftast inte är stationerad ute på bygget. Då blir det viktigt att ekonomidelen läggs upp 

på plattformen och görs lättillgänglig för administrativa avdelningen. 

5.6 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget kan vara bra att ha under byggets tid för att kunna ta fram ÄTA-arbeten, men 

även för att kunna säkerställa att olika moment har utförts på rätt sätt. Då det i 

förfrågningsunderlaget är beskrivet vad som ska utföras under byggnationen så är det viktigt att det 

följs så att inte något arbetsmoment blir ogjort. Förfrågningsunderlaget är även viktigt att ha för att 

kunna reda ut vad som gäller vid eventuella ”gråzoner”, då dessa kan bli mycket kostsamma för 

företaget om det exempelvis skulle visa sig att de inte får betalt för utfört arbete. Detta kan ske när 

företaget utför ett arbete som inte är medskrivet i förfrågningsunderlaget.  

5.7 Kontrakt & Beställningar 
Här läggs kontrakt med beställare, underentreprenörer och andra inblandade parter på 

byggarbetsplatsen. Denna punkt är bra att ha med så att det enkelt går att se vilka förutsättningar 

som är bestämt för projektet. Det är viktigt att dessa dokument sparas om det vid senare tillfälle 

skulle uppstå tvister mellan de inblandade parterna kring vad som faktiskt gällde.  
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5.8 Kvalitet & Miljö 
Här läggs kvalitet & miljöplaner in, dessa ska vara enkla att komma åt och ska kunna redogöras för 

alla inblandade på byggarbetsplatsen. Efter byggtidens slut så är dessa dokument inte så viktiga, men 

under byggtiden är de lämpliga att ha nära till hands. 

5.9 Personal 
Här läggs underlag för personalliggaren, telefonlistor, arbetsplatsanmälan och liknande 

personalrelaterade dokument upp. Några av dessa dokument, som exempelvis personalliggaren, är 

det lag på att ha på byggarbetsplatsen. Även en arbetsplatsanmälan måste göras inför varje nytt 

bygge. Det är därför väldigt lämpligt att ha ett sådant dokument sparat på ett lättillgängligt och 

säkert ställe. Dessa dokument är bra att ha under hela byggprocessen. Det är även en 

säkerhetsfunktion att ha listor på de som arbetar på byggarbetsplatsen om det skulle ske exempelvis 

en olycka.  

5.10 Tidsplan 
Tidsplanen är alltid bra att ha nära till hands för att få en överblick om bygget ligger i fas eller inte. 

Det är även enkelt att hela tiden uppdatera tidsplanen om det skulle ske förseningar eller ändringar 

av bygget. Att ha koll på tidplanens olika delar är mycket viktigt för att till exempel kunna undvika 

försening av bygget och därmed inte behöva betala ut ett eventuellt vite till beställaren. En annan 

fördel med att ha tidsplanen lättillgänglig är att den går lätt att hämta hem och ge till exempelvis en 

ny arbetsgrupp på bygget. Det medför att de snabbt och enkelt kan få sig en överblick av hur bygget 

ligger till tidsmässigt samt hur de själva ska ligga till gentemot tidsschemat.  

Plattformen är även väldigt enkelt uppbyggd i sin form och funktion. Det gör att i princip inga 

förhandskunskaper krävs. Det är positivt då det gör plattformen väldigt användarvänlig och det blir 

enkelt att börja använda den. I figur 1 så framgår plattformens utseende.  

 

Figur 1, Plattformens utseende    
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Syftet med studien var att göra en användbar plattform som är av intresse att använda. Det har 

uppnåtts genom att göra en enkel struktur på plattformen där ingen större förkunskap krävs, den är 

även lättåtkomlig för alla tjänstemän, samt att den är användbar för framtida bruk. Den bygger inte 

heller på ett dagligt användande, vilket kan vara lämpligt till en början när systemet ska börja 

användas.  

Plattformen kommer att överlämnas till Byggtec efter avslutat arbete genom ett med möte med 

Byggtecs VD Jan-Erik Silfverberg samt ekonomiansvarige Sylvia Wallin, då det är dessa som har varit 

mest involverade i arbetet från Byggtecs sida. Då de har under arbetes gång varit med och diskuterat 

fram lösningar om hur de vill att plattformen ska se ut så vet de redan på ett ungefär hur plattformen 

kommer att vara utformad. När plattformen sedan är överlämnad så återstår då Byggtecs arbete att 

få plattformen i bruk och att sedan göra en plan för att stegvis utveckla den i den riktning som 

Byggtec önskar. 

6 Diskussion 
Målet med plattformen är att den ska vara användarvänlig, lättåtkomligt för alla tjänstemännen samt 

att den ska vara användbar för framtida bruk. Utformningen av plattformen blev relativt 

grundläggande. Detta för att den ska vara enkel att använda och passa de flesta byggprojekt utan att 

behöva ändra upplägget på plattformen. Eftersom plattformen är väldigt flexibel och går att utforma 

som man vill så kan denna variant ses som starten på en vidareutveckling av systemet. Det har under 

studiens gång tagits fram ett flertal olika utformningar för plattformen. Det som har legat till grund 

för utformningen av de olika varianterna är om plattformen är tänkt att användas för dagligt bruk, 

eller endast användas till att lagra dokument.   

De intervjuer som har genomförts för att komma fram till resultatet har varit givande, då de har gett 

en bra förståelse av vilka punkter som tjänstemännen vill ha med och varför. Jag hade först en tanke 

om att göra en enkätundersökning, men genomförde aldrig den idén då jag kom fram till att jag inte 

skulle få lika bra svar som när jag genomförde en intervju. Med enkäter hade det även varit en risk 

att byggplatscheferna skulle glömma bort att svara på den och därmed skulle för lite information ha 

samlats in.  

Byggplatschefen Per Engblom hade i intervjun en tanke om att göra plattformen så pass detaljerad så 

att byggplatscheferna kunde arbeta riktat enbart mot den. Det skulle innebära att alla skulle arbeta 

efter samma upplägg och på samma plattform. Även de dokument och handlingar som de sköter 

själv på sina datorer skulle skötas från plattformen. Tanken i praktiken var då att byggplatschefernas 

arbete på den egna datorn skulle fungera på liknande sätt som nu, med skillnaden att istället för att 

alla dokument och handlingar som de sparade på sin egen dator skulle sparas på plattformen. 

Plattformen skulle då ha mappar som innehåller allt som kan tänkas behöva på ett byggprojekt. 

Problemet som då skulle uppstå är att samtliga byggplatschefer skulle mer eller mindre få byta 

arbetssätt. Några av byggplatscheferna hade även fått helt ändra program som de arbetar i. Den idén 

genomfördes aldrig utan det blev upplägget med en mer passiv användning av plattformen som 

valdes. Att genomföra en sådan ändring och få den att fungera skulle ta lång tid. Det största 

problemet med byte av arbetssätt är att byggprojekten hela tiden rullar på, och ett byte av arbetssätt 

kan medföra vissa risker. Vid exempelvis ett byte av arbetssätt mitt i ett byggprojekt så skulle det 

finnas risk för att viktiga dokument och handlingar skulle gå förlorad när förändringen till att endast 

använda plattformen görs. För att motverka att den risken så skulle ett byte av arbetsmetod få göras 

mellan två byggprojekt. Detta skulle medföra att övergångsperioden för samtliga tjänstemän blir 

väldigt lång då byggprojekten kan ta lång tid och genomföra, samt att det skulle ta tid för 

byggplatscheferna att komma in i det nya systemet.  
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Ett annat problem som skulle uppstå om allt arbete hade skett emot plattformen är att det skulle bli 

mycket data att hantera, vilket kommer kräva att nätverket som ska användas vid arbetet måste vara 

snabbt. Eftersom byggplatscheferna oftast har sitt kontor ute på byggarbetsplatsen så har de 

internet via mobilnätet, om då byggarbetsplatsen ligger på ett ställe där mobildatanätverket inte är 

så starkt så skulle det medföra att plattformen kanske inte kan användas. Då fallerar idén med att 

endast använda plattformen och byggplatscheferna faller tillbaka till sina gamla rutiner. Denna risk 

motverkas med hur systemet i den här studien fungerar. Nu är systemet uppbyggt mer för lagring av 

viktiga dokument, vilket gör att den inte kommer att behöva användas dagligen. Det kommer inte 

heller att bli lika mycket information upplagd, vilket gör att den blir enklare att hantera med ett dåligt 

nätverk. 

Det som hade varit positivt med ett upplägg för dagligt användande är att alla tjänstemän skulle 

arbeta efter samma struktur, vilket skulle göra det väldigt enkelt för en byggplatschef att hjälpa en 

annan. Det är dock en process som kan ta flera år att genomföra och får därmed ses som en framtida 

plan. Steg ett i processen är att få alla tjänstemän att lagra och hantera dokument och handlingar på 

samma ställe och efter samma upplägg. När detta steg är genomfört så går det sedan att 

vidareutveckla plattformen för ett mer dagligt bruk, och därmed få tjänstemännen att ha en ännu 

mer lika arbetsstruktur.  

Även om system som till exempel iBinder används på vissa projekt så kommer deras interna 

plattform användas för att spara handlingar och dokument på som en extra säkerhetsfunktion. Detta 

system kommer att underlätta mycket i framtiden när de behöver få fram gamla dokument och 

handlingar med kort varsel. 
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7 Slutsatser 
Syftet med den här studien var att ta fram en plattform med en användarvänlig struktur som alla 

tjänstemän har en enkel åtkomst till, samt att plattformen får ett upplägg som fungerar för framtida 

bruk. Genom att göra en plattform som inte behövs användas dagligen, men ändå göra stor nytta, så 

blir det enkelt att både spara och leta upp dokument. Eftersom det inte heller kräver så mycket 

arbete att spara ner dokumenten på plattformen så blir det mer självklart att använda den. 

Användaren ska ha med sig att en liten arbetsinsats nu kan spara in en stor arbetsinsats senare i 

framtiden när dokumenten eftersöks. En av grundidéerna med plattformen är att användaren ska 

underlätta för sig själv genom att spara handlingar och dokument på plattformen för framtida bruk. 

Plattformen ska även underlätta för medarbetarna när de är i behov av vissa dokument, eller när de 

till exempel ska hjälpa till på en annan byggarbetsplats som de normalt sett inte är stationerad på. 
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Jan-Erik Silfverberg 
Jan-Erik är VD på Byggtec och en av de drivande bakom förändringarna av den interna plattformen. 

Jan-Erik är stationerad på kontoret i Gävle och är därför beroende av kunna få en överblick av 

byggena utan att behöva vara fysiskt på plats hela tiden. Det Jan-Erik vill med plattformen är att få en 

överblick över byggena, samt att komma åt projektspecifika dokument och handlingar som 

arbetsledarna normalt sett har själv på sina datorer. Jan-Erik vill med plattformen även förbättra 

lagringen av handlingar och dokument som i dagsläget sker i pärmar. Han vill med den nya 

utformningen att dokument från gamla byggen enkelt och snabbt ska kunna fås fram när dom 

behövs. Han vill även att alla tjänstemän på Byggtec ska jobba efter samma struktur i sitt 

http://www.byggdagboken.nu/mer-information/bygg-och-anlaggare/
https://www.ibinder.com/pub/se/Project.aspx
http://www.elecosoft.se/programvaror/sitecon
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare.4.4f3d00a710cc9ae1c9c80007271.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/personalliggare.4.4f3d00a710cc9ae1c9c80007271.html
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planeringsarbete. Detta för att det ska bli lättare för tjänstemännen att kunna rycka in och hjälpa 

andra byggplatschefer när det behövs.  

Sylvia Wallin 
Sylvia jobbar som ekonomiansvarig på Byggtec och är också en av de drivande av förändringen på 

den interna plattformen. Då det är Sylvia som sköter en stor del av all fakturering så vill hon ha en 

god insyn på byggprojekten så att hon kan stämma av de olika fakturorna. Betalningsplaner, ÄTA-

arbeten och dylikt vill hon få en bättre struktur på så att dessa kan faktureras med rätt belopp i rätt 

tid. Hon är därmed inte så intresserad av andra diverse bygghandlingar och dylikt eftersom hon inte 

har så stor nytta av dem i sitt arbete. 

Per Engblom 
Per jobbar som byggplatschef på Byggtec. Det som Per använder plattformen till största del är för att 

hämta mallar, det kan vara till exempel kvalitets och miljöplan och samordningsblanketter. Per sköter 

i nuläget allt planeringsarbete på sin egen dator. Han har då gjort egna excelprogram där han sköter 

dagbok, äta-arbeten och dylikt. Han har även olika mappar för diverse olika dokument och handlingar 

så som egenkontroller, besiktningsdokument, tidsplaner och liknande. Han har även kataloger från 

leverantörer, offerter, betalningsplaner och liknade information sparad på sin dator för enkel 

åtkomst.  Detta tycker han fungerar helt okej, men han ställer sig ändå positiv till att alla tjänstemän 

på Byggtec ska jobba med samma planeringssystem. Per menar på att det skulle bli en stor 

förbättring om alla tjänstemän skulle arbeta i samma system, särskilt när det kommer till att kunna 

hjälpa till på andra byggarbetsplatser samt vid dokumenthantering.  

Per menar på att ett väl fungerande system skulle ge en säkerhet för tjänstemännen då viktig 

information inte skulle gå förlorad om till exempel en dator skulle stjälas från arbetsplatsen. 

Informationen går då att nå från en annan dator eftersom den ligger online, vilket gör att arbetet kan 

fortsätta utan några större komplikationer.  

Det som Per och flera andra tjänstemän tycker är dåligt med plattformen är att den är väldigt 

långsam vid uppstart. Per säger på att han skulle kunna tänka sig att jobba enbart på plattformen om 

den skulle bli snabbare att använda och innehöll mer information. Ett sätt för detta är enligt Per att 

de olika tjänstemännen lägger upp de dokument och handlingar som de arbetar i själva på sina 

datorer i en mapp på den interna plattformen. På så sätt så kommer all information att finnas 

tillgänglig för de personer som kan tänkas behöva ta del av den. Får att få detta att fungera så tror 

Per att plattformen måste uppdateras både prestandamässigt men även innehållsmässigt. 

Innehållsmässigt så tror han att det måste bli en mer strukturerad uppbyggnad där det går snabbt 

och enkelt att hitta informationen som eftersöks.   

Peter Andersson   
Peter jobbar som byggplatschef på Byggtec och är stationerad ute på byggarbetsplatserna. Peter 

använder plattformen mestadels till att hämta dokument vid uppstart av byggprojekt. Själva 

planeringen sköter han själv på sin dator i specifika mappar för varje byggprojekt. Han ställer sig 

positiv till att använda plattformen betydligt mer i sitt arbete.  

Peter hade ett par månader innan intervjutillfället tagit över ett byggprojekt efter en annan 

byggplatschef som hade gått på pappaledighet, han upptäckte då svårigheterna med att komma in i 

en annans persons rutiner. Han upplevde då svårigheter att få en överblick över alla dokument och 

handlingar då denne inte hade samma struktur som Peter. Han har även tidigare haft det svårt att få 

fram papper som han har behövt vid garantibesiktningar och dylikt då de har varit undanstoppade på 

lager.  
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Något som Peter saknar på plattformen är mallar för anmälningsblanketter till facket, 

arbetsmiljöverket och dylikt. Dessa får han nu hämta online varje gång, vår på han nu vill ha dem på 

plattformen istället.  

 

Jerry Lindgren 
Jerry jobbar som byggplatschef på Byggtec och är stationerad ute på byggarbetsplatserna. Han 

använder plattformen sparsamt. Det som han använder plattformen mest till är att ta hämta hem 

dokument i uppstartsfasen av ett byggprojekt. Sitt eget planeringsarbete sköter han i programmen 

Sitecon och Plancon. Det tycker han fungerar bra. Det som han hämtar hem kan till exempel vara 

kvalitets- och miljöplaner. En sak som han och flera andra har framfört är att de tycker att 

plattformen är seg att starta upp och därför använder de egna mappar till att organisera sitt arbete. 

Det Jerry vill ha med på plattformen är mer allmänna projektspecifika dokument så som telefonlistor, 

personalplaner och dylikt.  
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Bilaga 1 

 

Figur 1, iBinder, startskärm 

 

 

Figur 2, iBinder, startmeny i ett projekt 
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Figur 3, iBinder, exempel på ritningsmeny 

 

Figur 4, iBinder, exempel på deltagarlista 
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Bilaga 2 
Frågeformulär   

1. Använder du plattformen i dagsläget? Varför/ varför inte? 

2. Hur sköter du ditt planeringsarbete nu? 

3. Vilka områden vill du ska finnas på plattformen? 

4. Vad anser du vara överflödigt på plattformen? 

 


