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Digitalisering – Gammalt 
vin på nya flaskor?

• 1970-80 tal: ADB och Datorisering
• 1990-tal: IT, IKT, Telematik
• 2000-tal: e-business, e-learning, e-whatever
• 2010-tal: digitalisering
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Är det ADB 5.0 vi 
upplever nu?
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AI (Artificiell 
Intelligens) är en typ 

av  Automatisk 
Behandling av Data
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Mycket är nytt
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”Ordet ’digitalization’ avser inte 
bara tekniken utan ett mycket 

vidare sammanhang”



• Automate
• Informate
• Transformate
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1988
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”Om vi digitaliserar / datoriserar 
en process där vi gör fel, kommer 
vi att göra fel minst 1000 gånger 

snabbare”



Ett fenomen är välbekant!





För att kunna dra nytta av innovationer
måste man tänka utför ramarna för den 

befintliga verksamheten
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Hur tänker
vi kring organisering? 
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Digitalisering i 
byggbranschen – finns 
det några drivkrafter?



En byggherresynpunkt och en 
forskarsynpunkt om branschen

• Det är för dyrt!
• Det tar för lång tid!
• Det är för dålig kvalitet!
• Men…
• Någon är beredd att betala, vänta, samt 

acceptera en tveksam kvalitet…
• …samtidigt som alla tjänar pengar
• Vad är problemet???
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Men förändringar sker:

• Om BIM: ”Det börjar hända mycket nu”
• Beställarna börjar se nyttan med BIM?
• Nyutexaminerade studenter vill inte jobba 
med gamla system
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Tre tankar kring 
digitalisering
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Exempel 1:
Branschens dilemma



 

Var mäter vi?



 

”LEK MED TANKEN”

+20%    -10%       -10%     -5%
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Exempel 2:
Var/vem tjänar 

pengar?
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Branschstruktur
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m fl m fl

Nettomarginal
Ca 3%

Nettomarginal
Ca 6%



Med utvecklade (digitaliserade) 
informationsflöden
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m fl

Nettomarginal
Ca ?%

Men det går
väl inte?
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Exempel 3:
Vem har 

informationen?
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Om BIM/Digitalisering skall 
utveckla och påverka branschen 

är det…
• …inte ett tekniskt problem
• Det handlar om hur processer 
organiseras…

• …hur ansvar fördelas…
• …hur motiverade parternas ledning är…
• …d v s hur tänker vi kring organiseringen 
av bygg- och förvaltningsprocessen…

• …och hur man tjänar pengar
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Avslutningsvis



Regionens hus, Skövde
Byggstart jan -17
Klart hösten -18

Byggtid ca 1,5 år

Empire state building

Byggtid: 1 år 45 dagar

”Var gick det fel?
Då fanns varken datorer 
eller BIM!”



Tack för uppmärksamheten
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