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Förord
Byggande i tiden
Digitaliseringen innebär möjligheter till utveckling och effektivisering av verksamhet inom ett
företag. Digitala verktyg blir allt vanligare för alla sektorer i näringslivet. Sveriges Byggindustrier
har tagit fram denna rapport med syfte att öka intresset för modern teknik hos små och
medelstora bygg- och anläggningsföretag. Vi vill visa hur digitala lösningar kan utveckla affärer,
gynna lönsamhet och skapa större mervärde för kunden.
Sverige behöver bygga bostäder för en befolkning som kommer nå 11 miljoner år 2025. Därför
behöver företagen i branschen öka produktiviteten i byggandet. Vi hoppas att denna rapport ska
utgöra ett underlag för en sådan process.
Stockholm, april 2018

Catharina Elmsäter-Svärd
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Sammanfattning
Ofta speglar den offentliga debatten en bild av bygg- och anläggningsbranschen som
konservativ och obenägen att förändas. Syftet med studien har därför varit att beskriva faktiska
och framgångsrika innovationer som genomförts och som kan inspirera andra företag att ta
efter. Förhoppningen är också att rapporten kan ge allmänhet, politiker och forskare en större
inblick i hur digitaliseringen bidragit till faktisk innovation i branschen.
Studien omfattar fallstudier av fem innovationer inom bygg- och anläggningsbranschen:
• Start-up företaget Buildsafes utveckling och implementering av digitala skyddsronder på
byggarbetsplatser;
• Det multinationella tjänsteföretaget Ramirents helhetsgrepp kring logistiklösningar och
den temporära fabriken på Urban Escape;
• Corporate start-up företaget Loop Rocks nya digitala marknadsplats för återanvändning
och försäljning av stenmaterial och andra fyllnadsmassor;
• EdTech-företaget Edvirts världsunika virtuella utbildning för betongsprutning;
• SME-entreprenadföretaget ENE Golvs aktiva digitalisering av arbetsprocesser och
projektledning med stöd av appar.
Fallstudierna visar att digitaliseringen öppnat upp för snabbare och ständigt pågående
innovation i bygg- och anläggningsbranschen. Det är tydligt att fallstudieföretagen har lyckats
genomföra omfattande innovationer i sina egna företag, i sin bransch och ibland även i helt
andra branscher. Det intressanta med företagen är att de inte enbart jobbat mot att utveckla en
produkt eller tjänst och sedan nöjt sig. Istället har de fortsatt att utveckla sig, och sina
innovationer, i en kontinuerlig innovations- och förbättringsprocess. Detta har inneburit att
företagen ändrat inriktning, utformning, prissättning och innehåll på sina innovationer många
gånger om. Ofta har det skett i respons till tillgänglig teknik eller marknadens och användarnas
skiftande behov.
Innovationerna har skapat både företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden. På
företagsnivå har de ökat effektiviteten och skapat förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och
internationalisering. Hos kunder och användare har innovationerna sparat tid och pengar
genom att effektivisera arbetsmoment, automatisera uppföljning, minska resurs- och
materialanvändning, och så vidare. Listan kan göras lång. De digitala lösningarna har också
bidragit till att minska branschens transporter och materialanvändning vilket haft en positiv
miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp.
Fallstudierna visar att digitalisering, automatisering och robotisering i bygg- och
anläggningsbranschen kan skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö för medarbetare även om
rädslan för ny teknik ofta finns närvarande på arbetsplatser och behöver bemötas.
Överhuvudtaget har innovationernas digitala inslag möjliggjort för ökad transparens, snabbhet
och spårbarhet vilket har haft positiva effekter på relationerna med interna och externa
intressenter och möjliggjort för bättre kontroll och uppföljning. Långsiktigt kan digitaliseringen
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underlätta för entreprenörer att vända ett seriöst och kvalitativt arbetsmiljöarbete till en
konkurrensfördel på marknaden.
Fallstudierna visar att innovation inte är förbehållet de stora företagen. Alla, oavsett initial
storlek eller kapital, kan skapa positiva effekter för det egna företaget och kunderna genom att
våga utmana sig själv och sina arbetssätt med hjälp av digitala medel. Användarfokus har varit
en kritisk framgångsfaktor i utvecklingen av de allra flesta innovationerna. Nyckelpersonerna
bakom utmärker sig för sin genomförande kraft, personliga trovärdighet och förankring i
näringslivet. Rekryteringen av kompetenser från andra branscher och ambitiösa beställare har
också utgjort viktiga framgångsfaktorer.
För att behålla sin konkurrenskraft som leverantör och arbetsgivare, bör alla bygg- och
anläggningsföretag öppna upp för innovation genom att digitalisera sin verksamhet och våga
rekrytera in nya kompetenser från andra branscher. Lärdomen från fallstudierna är att börja
innovera i liten skala och testa möjliga lösningar nära användare och/eller betalningsvilliga
kunder så tidigt som möjligt.
Branschorganisationer kan skapa förutsättningar för innovation genom att skapa standarder
eller höja nivåerna på befintliga standarder, inklusive uppmuntra till användning av öppen
källkod. De kan även bidra positivt genom att påverka kravnivåerna inom offentliga
upphandlingar och uppmuntra branschen till att utveckla gemensamma digitala plattformar
och/eller marknadsplatser. Branschorganisationer kan även aktivt öppna upp medlemskap och
diskussionsgrupper till företag som faller utanför den traditionella definitionen av ett
medlemsföretag.
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Summary
The Swedish public debate often depicts the construction industry as both conservative and
unwilling to change. The purpose of the study has thus been to describe actual and successful
innovations generated in the sector in order to inspire other companies to follow suit. The
expectation is also that the report may provide the general public, politicians and researchers
with greater insights into how digitalization has contributed to actual innovation within the sector.
The study includes case studies of five innovations in the construction industry:
• Start-up company Buildsafe’s development and implementation of digital safety
inspections at construction sites;
• The multinational service company Ramirent's comprehensive approach to logistics
solutions and the temporary plant at Urban Escape;
• Corporate start-up company Loop Rock's new digital marketplace for the reuse and
trading of rock materials and other filling masses;
• EdTech company Edvirts’ globally-unique, and virtual, program for sprayed concrete
operator training;
• SME construction company ENE Golv's active digitization of work processes and
project management supported by apps.
Case studies show that digitalization has opened up for faster and constantly on-going
innovation in the construction industry. It is clear that the case study companies have
succeeded in implementing extensive innovations within their own companies, within their own
industry segment and, at times, even in completely separate industries. Intriguingly, the
companies have not just worked towards developing a new product or service to then stop at
that. On the contrary, they have continued to evolve their innovations as well as their own
operations in a continuous process of innovation and improvement. This has meant that
companies have changed focus, design, pricing and contents of their innovations many times
over. Often changes have occurred in response to available technologies or changing market
and user needs.
The innovations have generated economic value to individual businesses as well as societal
value. At company level, innovations have increased efficiencies and enabled growth,
profitability and internationalization. Amongst customers and users, innovations have saved
time and money by streamlining workflows, automating follow-ups, reducing resource and
material usage, and so forth. The list goes on. Digital solutions have also helped to reduce the
industry's transport and material use resulting in a positive environmental impact through lower
CO2 emissions.
Case studies show that digitalization, automation and robotization in the construction industry
can create a better and safer working environment for employees, even though the fear of new
technology is often present in workplaces and needs to be addressed. The digital nature of
innovations have, overall, allowed for greater degrees of transparency, speed and traceability,
which has had a positive impact on relations with internal and external stakeholders and
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enabled better monitoring and follow-up. In the long term, digitalization may enable
entrepreneurs to turn high-quality safety management into a competitive advantage.
Case studies show that innovation is not a preserve of big companies. Anyone, regardless of
initial size or capital, can generate positive effects for the business as well as customers’
businesses by daring to challenge existing ways of working through digital means. User focus
has been a critical success factor in the development of the vast majority of innovations. The
key individuals behind each innovation distinguish themselves by their power of implementation,
personal credibility and private sector traction. Recruitment of competencies from other
industries and the occurrence of ambitious purchasers have also constituted important success
factors.
In order to remain competitive, as a supplier and an employer, all construction companies
should open up to innovation by digitalising operations and dare to recruit new skills from other
industries. The case study experience suggests that it is a good idea to begin to innovate on a
small scale and to test possible solutions close to users and/or paying customers as early as
possible.
Trade associations can influence conditions amenable to innovation by: creating standards or
raising levels of existing standards including the use of open source code; influencing public
procurement requirements; encouraging the sector to develop common digital platforms and
digital market places; and opening up of discussion forums as well as actual memberships to
companies that fall outside the traditional definition of member companies.
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1.0

Slutsatser och rekommendationer
1.1

Slutsatser

Digitaliseringen har öppnat upp för snabbare och ständigt pågående innovationer i alla led
Fallstudieföretagen har genomfört omfattande innovationer i sina egna organisationer, i sina
branscher och ibland även i helt nya branscher där de inte tidigare haft en naturligt hemvist.
Innovationerna har omfattat allt från nya produkter och tjänster till nya affärsmodeller och
arbetssätt.
Företagen har inte jobbat mot att enbart utveckla en ny produkt eller tjänst för att sedan nöja
sig. Istället har de varit stadda i en ”kontinuerlig beta-process” av ständiga förändringar och
förbättringar. Fallstudieföretagen har under innovationsresans gång ändrat allt från innehållet i
sin verksamhet och sina produkter till att skapa helt nya affärsmodeller utifrån tillgänglig teknik,
marknadens och användarnas behov.
Fallstudierna visar att digitaliseringen är en möjliggörare för innovation inom alla led i
byggprocessen och för de flesta företag i bygg- och anläggningsbranschen, oavsett initial
storlek eller tillgång på kapital.
Innovation genom digitalisering behöver inte vara kostsam men kan skapa stora
företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden
Fallstudierna visar att innovationer som genererats med hjälp av digitalisering och ny teknik är
konkurrenskraftiga, inte bara på hemmamarknaden utan också internationellt.
På företagsnivå har innovationerna haft en positiv inverkan på tillväxttakt och/eller lönsamhet
genom att öka effektiviteten och produktiviteten i det egna arbetet. Hos kunder och användare
har innovationerna sparat tid och pengar genom att effektivisera arbetsmoment, automatisera
uppföljning, minska resurs- och materialanvändningen och så vidare. De digitala lösningarna
har också bidragit till att minska branschens transporter vilket haft en positiv miljöpåverkan
genom lägre koldioxidutsläpp.
Fallstudierna visar att digitalisering, automatisering och robotisering i bygg- och
anläggningsbranschen kan skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö för medarbetare även om
rädslan för ny teknik finns närvarande på arbetsplatser och behöver bemötas. Långsiktigt kan
den ökad transparens som digitaliseringen innebär underlätta för entreprenörer att konkurrera
med ett seriöst och kvalitativt arbetsmiljöarbete.
Överhuvudtaget har innovationernas digitala inslag möjliggjort för ökad transparens, snabbhet
och spårbarhet vilket har haft positiva effekter på relationerna med interna och externa
intressenter och möjliggjort för bättre kontroll och uppföljning.
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Innovationerna har möjliggjorts av både företagsinterna och externa faktorer
Användarfokus har varit en kritisk framgångsfaktor i utvecklingen av de allra flesta
innovationerna.
Drivande i implementeringen och utvecklingen av innovationerna har i de flesta fall varit
antingen befintliga entreprenörer eller intraprenörer med hög kapacitet, genomförande kraft och
djup förankring i näringslivet. Involveringen av forskare har varit begränsad till tidiga stadier.
Bland de mer etablerade företagen har initiativtagarens personliga trovärdighet varit avgörande
för att få högsta ledningens stöd för innovationen.
Goda relationer med samarbetspartners, kunder och medarbetare har också varit viktiga
faktorer som möjliggjort innovationernas genomförande och kommersialisering.
Rekrytering av kompetens från andra branscher bidrar till innovation
Gemensamt för ett antal av innovationerna är att de påverkats positivt av att personer med en
annorlunda, och för branschen icke-traditionell bakgrund, involverats i utvecklingen. Det visar
värdet av att våga bredda sin kompetens genom rekrytering från andra branscher.
Ambitiösa byggherrar och beställare bidrar till innovation i branschen
Det krävs mod att ställa högre krav och/eller släppa in nya aktörer i värdekedjan. Ambitiösa
byggherrar och beställare spelar en viktig roll i att höja förväntningarna på varje enskilt bygge
och vid varje upphandling vilket skapar förutsättningar för innovation. Beställarnas på Urban
Escape är ett föredöme i branschen.
Digitaliseringen ökar transparensen i bygg- och anläggningsbranschen
Givet hur många yrkeskategorier som ofta är engagerade på en och samma byggarbetsplats,
och den ofta stora omsättningen på arbetskraft, har företag i branschen mycket att vinna på
digitalisering för ökad effektivitet och säkerhet.
Innovation är inte förbehållet de med mest teknisk kunskap
Fallstudierna visar att alla kan innovera oavsett initial storlek eller kapital. Utgångspunkten är att
börja i liten skala, testa möjliga lösningar nära användarna och använda deras återkoppling för
att förbättra innan man implementerar eller skalar upp fullt ut.
Det krävs inte nödvändigtvis stora investeringar för att jobba annorlunda
Fallstudierna visar att innovation inte är förbehållet de riktigt stora företagen med särskilda FoUresurser. Alla kan börja precis där de befinner sig genom att våga utmana sig själv och sina
arbetssätt.
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Digitala verktyg kan inte ”fixa” en organisation eller en rutin som inte fungerar. Det krävs en
fungerande organisation i botten för att få utväxling av digitaliseringen.
Det finns hinder men de är överkomliga
Att få till en fungerande affärsmodell och prissättning har varit en utmaning för start-up
företagen. Teknikens bristande användarvänlighet har också utgjort ett hinder, särskilt för de
företag som förlitat sig på extern teknisk expertis.
Det är svårt att förändra strukturer och arbetssätt i befintliga företag där arbetsstyrkan inte är
van att jobba digitalt. Trösklarna för att använda ny teknik kan initialt vara höga men när
lösningarna väl är inarbetade vill ingen återgå till det gamla.
Golvbranschens initiativ att ta fram en gemensam kvalitetsapp för branschen har gett mindre
företag i branschen förutsättningar att digitalisera sina kontroller utan större investeringar.

1.2

Rekommendationer

Friskt vågat, hälften vunnet
Alla bygg- och anläggningsföretag bör se över i vilken utsträckning deras verksamhet kan
digitaliseras. Att inte digitalisera är att potentiellt förlora sin konkurrenskraft inklusive möjligheten
att konkurrera om upphandlingar och/eller att attrahera den bästa arbetskraften.
Fokusera på användarvänlighet
Företag som vill digitalisera och införa nya processer, rutiner eller verktyg bör sätta
användarvänlighet främst.
Våga rekrytera in nya kompetenser från andra branscher
Företag i bygg- och anläggningsbranschen bör se över sin rekryteringsbas och öppna upp för
rekrytering av nya kompetenser från andra branscher eftersom det öppnar upp för innovation.
Branschorganisationer kan bidra till att skapa förutsättningar för innovation
Branschorganisationer kan skapa förutsättningar för innovation genom att skapa nya, eller höja
nivåerna på befintliga, bransch- och kvalitetsstandarder eftersom det ökar trycket på företag att
innovera och jobba annorlunda. Branschorganisationer kan också använda standarder för att
påverka beställare att höja ambitionsnivån på enskilda projekt. Branschorganisationer kan
särskilt stötta de lite mindre företagen genom att ta initiativ till gemensamma plattformar,
marknadsplatser eller open source-lösningar för branschen. Branschorganisationerna kan
också pro-aktivt öppna upp medlemskapet och/eller branschfora för icke-traditionella företag
som arbetar inom branschen men som faller utanför ramen för klassiska medlemsföretag.
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2.0

Bakgrund

Ofta speglar den offentliga debatten en bild av byggbranschen som konservativ och obenägen
att förändas. Syftet med fallstudien är att nyansera bilden genom att lyfta fram ett antal exempel
på faktiska innovationer som genomförts med framgång och inspirera andra företag att ta efter.
Förhoppningen är också att rapporten ska ge allmänhet, politiker och forskare större inblick i hur
digitaliseringen bidragit till den faktiska innovationen i branschen.

2.1

Centrala frågeställningar

Fallstudien syftar till att besvara följande frågeställningar:
1.
Vilka exempel på spännande innovationer går att identifiera inom den svenska
byggbranschen? Vilken typ av innovationer handlar det om?
2.
Vilka faktorer förklarar uppkomsten av just de här innovationerna?
3.
Vad kan andra medlemsföretag lära sig av innovationerna?
4.
Vilka slutsatser kan dras i övrigt kring innovationernas omfattning eller
uppkomst som kan vara till nytta för Sveriges Byggindustrier?

2.2

Metod och urval av fallstudier

Baserat på förslag från medlemsföretag och branschexperter har Sveriges Byggindustrier,
tillsammans med SBUF och IQ Samhällsbyggnad, valt ut fem innovationer som ingår i studien.
Gemensamt för de fem innovationerna är att de haft: ett betydande digitalt innehåll, omfattat
både större och mindre företag, innefattat olika typer innovationer, skapat nya värden för
slutkund och/eller underlättat för entreprenörer i branschen. Andra kriterier för inkludering har
omfattat att innovationerna ska vara realiserade, dvs. inte under utveckling, och att ansvariga
ska ha tackat ja till att delta.
Fallstudierna har omfattat intervjuer med initiativtagare till innovationerna och/eller den som är
ansvarig idag. För att nyansera bilden har även intervjuer genomförts med externa intressenter
såsom beställare, användare och/eller slutkunder. Enskilda fallstudier har även genomgått
validering med intressenter.

2.3

Avgränsningar

Urvalet är inte nödvändigtvis representativt för företag och innovationer i bygg- och
anläggningsbranschen. Informationen som ligger till grund för rapporten är mestadels baserad
på intervjuer och har därför en begränsad räckvidd.
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3.0

Faktisk innovation

Följande kapitel beskriver vilka innovationer och företag som ingår i de fem fallstudierna och ger
en övergripande bild av innovationsprocessen och vilka resultat och effekter som
innovationerna haft.

3.1

Vilka innovationer ingår i fallstudierna

Fallstudierna omfattar innovationer inom fem företag i bygg- och anläggningsbranschen:
EdTech-företaget Edvirt, start-up företaget Buildsafe, corporate start-up företaget Loop Rocks,
det stora tjänsteföretaget Ramirent och SME-entreprenadföretaget ENE Golv.
Figur 1: Innovationerna i korthet
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3.2

Innovationstyper

Vad omfattar fallstudierna för typer av innovationer? Innovationerna i de fem fallstudierna är
mångfacetterade och täcker en rad olika typer av innovationer från utvecklingen av nya
produkter till nya affärsmodeller.
Buildsafe, Edvirt, Loop Rocks och Ramirent har alla utvecklat nya eller väsentligt förbättrade
1
produkter eller tjänster. Buildsafe, Edvirt och Loop Rocks har alla gemensamt att de utvecklat
programvara som en del av produkten med fokus på användarvänlighet. I Edvirts fall handlar
det om att man utvecklat en utbildningstjänst som är en slags hybrid mellan en produkt och en
tjänst i och med att utbildningen innefattar tillgång till en egenutvecklad och världsunik
simulator. Buildsafe har genom sin innovation digitaliserat arbetsmiljön på byggarbetsplatser
och gjort den mätbar. Ramirent har utvecklat en tjänst som innebär att de tar helhetsansvar för
alla delar av byggprojekt som inte direkt rör konstruktionen av permanenta byggnader dvs.
APO:n. Det faktum att Ramirent gått in och tagit kontrollen över en del av byggprocessen, som
de tidigare enbart var underleverantör till, är ett tydligt exempel på att de tagit ett steg uppåt i
värdekedjan genom vertikal integration. Loop Rocks har genom förmedlingen av massor via
plattformen gjort avfall till en vara och i praktiken tagit på sig ledartröjan för att minska
fragmenteringen i branschen.
Figur 2: Innovationstyper som omfattas i fallstudierna

Källa: OECD (2005).

1

Produkt- och tjänsteinnovationer inkluderar utvecklingen av nya eller väsentligt förbättrade produkter eller tjänster. Det

kan även omfatta betydande förbättringar av tekniska specifikationer, komponenter och material, programvara i
produkten, användarvänlighet eller andra funktionella egenskaper.
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2

Majoriteten av fallstudierna omfattar någon form av processinnovation. ENE Golv har till
exempel digitaliserat alla sina processer och rutiner från projektledning, bokningar, och
materialbeställningar, till installation, kvalitetssäkring och fakturering. Rapporteringen in i
systemet sker via ett antal appar. Ramirent har utvecklat nya sätt att visualisera den temporära
fabriken med hjälp av BIM vilket underlättat planeringen både internt och externt. Bland annat
har det legat till grund för ansökan om bygglov.
Både Edvirt och Buildsafe har utvecklat molnbaserade tjänster som minskat behovet för kunder
att införskaffa hårdvara. Buildsafe och Loop Rocks har utvecklat egna appar genom vilka
användarna lätt kan ta del av tjänsten genom sin smartphone.
Ramirent, Edvirt, Loop Rocks och Buildsafe har innoverat inom marknadsföring genom
3
kontinuerlig produktförbättring och paketering. Edvirt har gått från att initialt sälja hårdvara till
att sälja en tjänst där kunden har full översikt över kostnaderna och enbart betalar för
utbildningen istället för att behöva investera i hårdvara, programvara, support eller underhåll.
Buildsafe tar en fast månadsavgift baserat på kontraktssumma och bygglängd, inte antal
användare. Det finns ingen uppstartskostnad och avtalet har en månads uppsägning. Ramirent
har genom utvecklingen av ett nytt tjänsteutbud justerat sin prissättning jämfört med
grundverksamheten. Loop Rocks har utvecklat sin prissättning över tid från att ha omfattat en
avgift på omsättningen av återvunna massor till att enbart ta en procentandel av försäljningen
av nya massor och genom förmedlingen av miljökonsulttjänster. Loop Rocks har även utvecklat
helt nya försäljningskanaler genom plattformen.
4

Samtliga fallstudier omfattar någon form av organisatorisk innovation. Ramirent, Buildsafe,
Loop Rocks och Edvirt har alla utvecklat nya affärsmodeller. Ramirent har tagit ett steg upp i
näringskedjan genom att gå från maskinuthyrning till att ta helhetsansvar för den temporära
fabriken på byggarbetsplatser vilken innebär att de kan jobba direkt mot fastighetsägare.
Förändringen innebär också att de kunnat differentiera sig gentemot andra maskinuthyrare och
ta andelar av en marknad som tidigare helt dominerats av byggföretag. Buildsafe fångar upp
allas ansvar för arbetsmiljön på byggprojekt, automatiserar uppföljningen och gör att
relationerna och resultaten på byggarbetsplatsen blir transparenta. Edvirt har utvecklat nya
affärsmetoder där de erbjuder digitala utbildningstjänster med stöd av simulatorer. Det innebär
att de kan konkurrera på fler marknader, både med It-bolag som säljer virtuella
simulatorer/programvaror och traditionella utbildningsföretag. Loop Rocks har genom
utvecklingen av en plattformsbaserad affärsmodell organiserat marknaden för massahantering
på ett helt nytt, och mer optimalt, sätt genom att minska informationssymmetrier mellan aktörer
på marknaden. Affärsmodellen är helt beroende av nätverkseffekter och tar inspiration från

2

Processinnovationer omfattar nya eller väsentligt förbättrade produktions- eller leveransmetoder inklusive

stödverksamheter för företagets processer. Detta inkluderar betydande förändringar i teknik, utrustning och/eller
programvara.
3

Innovationer inom marknadsföring kan omfatta nya marknadsföringsmetoder med betydande förändringar i

produktdesign, förpackning, produktplacering, produktförbättring eller prissättning.
4

Organisatorisk innovation omfattar nya affärsmetoder, nya metoder för att organisera ansvar och beslutsfattande, och

nya metoder för att organisera externa relationer.
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delningsekonomin vilket gjort att Loop Rocks löpande justerat sin affärsmodell för att optimera
antalet användare på siten.
För ENE Golv har digitaliseringen inneburit tydligare ansvarsfördelning mellan hantverkare och
projektledare och inneburit en bättre och snabbare kommunikation med kund.

3.3

Uppkomst och utveckling

Hur uppstod idéerna och hur har de kommersialiserats? Samtliga innovationerna har uppstått i
respons till ett upplevt behov. Gemensamt för Buildsafe och Edvirt var att idén kläcktes av
personer som jobbat länge inom branschen och som hade visioner om att det skulle gå att
genomföra skyddsronder respektive utbilda betongsprutare på bättre och effektivare sätt genom
utvecklingen av en ny produkt.
I Ramirents och Loop Rocks fall handlade det om att en beställare, AMF Fastigheter respektive
NCC:s ledningsgrupp, gav i uppdrag att utveckla nya och effektivare lösningar vilket resulterat i
ett nytt serviceutbud.
Idén om att digitalisera verksamheten på ENE Golv, handlade framförallt om att VD ville få
bättre överblick och kontroll över sin verksamhet.
Tiden från idé till kommersialisering skiljer sig dramatiskt åt. Den avgjort snabbast
innovationscykeln står Loop Rocks för som enbart tog 16 veckor på sig för att leverera en
minimum viable product (MVP). Betydligt längre har innovationsprocessen tagit för Edvirt.
Tommy Ellison på Besab AB fick idén om en betongsimulator hösten 2006 men det kom att
dröja till 2012 innan Edvirt startades och kunde börja kommersialisera produkten. För ENE Golv
har processen att digitalisera företagets alla processer tagit lång tid. Det visar på hur mycket
lättare det är att utveckla något nytt jämfört med att förändra befintliga strukturer och arbetssätt.
Drivande i implementeringen och utvecklingen av innovationerna har i de flesta fall varit
entreprenörer eller intraprenörer med hög kapacitet och genomförande kraft.
I de flesta fall har innovationerna haft få eller inga konkurrenter med exakt samma erbjudande
till kund. I Ramirents och Edvirts fall har de blivit asymmetriska konkurrenter till både gamla och
nya konkurrenter i och med att de erbjuder ett helt nytt värde till samma och nya kunder. Loop
Rocks har ingen plattformsbaserad konkurrent med samma affärsmodell. Däremot är de en
partner till stenbrott och miljökonsulter vilket gör att företag i de segmenten skulle kunna
uppleva dem som en konkurrent. De konkurrerar också delvis med större byggföretags egna
förmedlingssystem.
Buildsafe saknar naturliga konkurrenter i Sverige. ENE Golv har inga konkurrenter som
digitaliserat sina system i samma grad, även om till exempel branschens kvalitetsapp används
av andra företag.
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Kommersialiseringen av innovationerna har i stor utsträckning finansierats av betalande kunder
vilket gjort det möjligt att växa organiskt och, i de flesta fallen, med lönsamhet. Buildsafe och
Edvirt har fått viss forskningsfinansiering och Buildsafe har vunnit många priser vilket också
inneburit inkomster. Buildsafe har under 2017 tagit in riskkapital. Loop Rocks ingår fortfarande i
NCC:s helfinansierade corporate start-up och det är inte känt i vilken utsträckning de kan bära
sina kostnader.
Figur 3: Förflyttning i värdekedjan och asymmetrisk konkurrens

3.4

Resultat och effekter

Fallstudierna visar att digitaliseringen kan ha mätbara effekter på både samhälls- och
företagsnivå, både direkt och indirekt.
På företagsnivå är det påtagligt att innovationerna haft en positiv inverkan på tillväxttakt och
lönsamhet. ENE Golv har kunnat expandera sin arbetsstyrka, omsättning och lönsamhet i
snabb takt och utan extern finansiering. På två år uppgår omsättningen inom Ramirents Total
Solutions till 20 procent av den traditionella verksamheten. Tre av företagen - Edvirt, Buildsafe
och Loop Rocks - har expanderat internationellt.
På samhällsnivå har innovationerna haft en positiv effekt på miljön. Loop Rocks marknadsplats
har till exempel bidragit till att omsätta 2 miljoner ton material direkt mellan användare, istället
för via deponier, vilket reducerat koldioxidutsläppen från tunga transporter. Ramirents
logistiklösningar på Urban Escape har reducerat transporterna till och från bygget med 82
procent relativt vad de skulle varit utan deras samordning. Edvirts simulatorträning har minskat
onödig användning av betong vilket haft en positiv miljöpåverkan.
Alla innovationer har på olika sätt bidragit till att spara tid och pengar i den egna verksamheten
eller hos kunder och användare. Edvirts utbildningar har sparat kunderna pengar genom att
minska materialanvändning såväl som arbetstid och maskinutnyttjande under utbildningstiden.
Kunderna kan också utbilda många fler operatörer, snabbare och med högre kvalitet än
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tidigare. För ENE Golvs del handlar det om att de numera kan utföra fler jobb med högre
kvalitet (och mindre andel omjobb) med samma personalstyrka. På Urban Escape har
Ramirents temporära fabrik sparat entreprenörerna både tid och pengar genom bättre planering
och resursutnyttjande vilket även bidragit till färre avbrott i produktionen. Loop Rocks användare
sparar arbetstid genom att annonsera på marknadsplatsen istället för att ringa runt de egna
nätverken i samma utsträckning som förut för att hitta, eller bli av med, massor. Buildsafes
användare sparar tid i flera led. Inmatningen av information går snabbare i appen än att skriva
protokoll. Uppföljningen sker också automatiskt via systemet vilket sparar arbetstid.
Fyra av fem innovationer har haft en positiv inverkan på arbetsmiljön i det egna företaget, ute
hos kunder och/eller på byggarbetsplatser i stort. Buildsafes verktyg har haft en mycket positiv
inverkan på arbetsmiljön på byggarbetsplatser genom att de gjort den mätbart och synlig (i
realtid) för alla aktörer inklusive byggherrar, entreprenadföretag, underentreprenörer och
enskilda hantverkare. Ramirents ansvar för säkerhet och renhållning av
gemensamhetsutrymmen på Urban Escape har bidragit till en bättre och tryggare arbetsmiljö för
hantverkarna. Edvirts kunder har kunnat förbättra arbetsmiljön för sina anställda operatörer i
och med att utbildningen kan ske i en säker miljö. Hos ENE Golv har arbetsmiljön för
projektledare förbättrats påtagligt. Eftersom de har tillgång till realtidsinformation på distans
känner de sig tryggare med vad de kan leverera vilket bland annat minskat stressen.
Buildsafes och Edvirts innovationer har i någon mån, direkt eller indirekt, bidragit till viss
standardisering inom sina respektive områden. Buildsafes verktyg är på god väg att bli en
branschstandard för hur man mäter och följer upp arbetsmiljön på byggarbetsplatser. För
Edvirts del handlar det om att deras simulatorbaserade utbildning påverkat vilka krav på
utbildning som upphandlare av tunnelbyggen ställer på operatörer.
Överhuvudtaget har innovationernas digitala inslag möjliggjort ökad transparens, snabbhet och
spårbarhet vilket har indirekta positiva effekter på allt från sundare konkurrens till bättre
kommunikation och kontroll. Till exempel har Loop Rocks marknadsplats inneburit att mindre
åkerier kunnat skapa nya affärer genom ökad pristransparens och tillgång till en större
marknad. Ramirents transparens kring de gemensamma kostnaderna på Urban Escape har
synliggjort potentialen för effektiviseringar och bidragit till att entreprenörerna kunnat fokusera
på sina respektive kärnverksamheter. Visualiseringen av den temporära fabriken i 3 och 4 Dmodeller har också underlättat kommunikationen med interna intressenter och ingått i
ansökningar om bygglov hos Stockholms Stad. På Urban Escape, har användningen av
Buildsafe bidragit till stor transparens kring säkerhetsarbetet eftersom data som genererats
kunnat delas och diskuteras mellan alla inblandade entreprenader. Tack vare Buildsafe kan
byggherrar numera ställa krav på entreprenörerna, som i sin tur kan ställa krav på sina underentreprenörer. Långsiktigt kan det underlätta för entreprenörer att konkurrera med ett seriöst
och kvalitativt arbetsmiljöarbete. Hos ENE Golv har digitaliseringen inneburit bättre
kundkommunikation. Till exempel får kunderna ta del av resultat från för- och egenkontroller
direkt via mejl när de gjorts i fält.
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Figur 4: Några exempel på innovationernas d irekta och indirekta effekter

3.5

Framgångsfaktorer

Innovationerna har möjliggjorts av både företagsinterna och externa faktorer. Centralt för
samtliga är att innovationerna har ett betydande digitalt innehåll. Trots att de på många sätt
skiljer sig åt och inriktar sig på olika skeden av byggprocessen, har de i många fall möjliggjorts
av liknande faktorer.
Användarfokus har varit en kritisk framgångsfaktor i utvecklingen av de allra flesta
innovationerna. Buildsafe, Loop Rocks och Edvirt har alla involverat användare och kunder
tidigt i utvecklingsprocessen för att säkra att deras lösningar fyller ett behov och är
användarvänliga. Buildsafe och Loop Rocks har specifikt fokuserat på att deras appar ska vara
så enkla och användarvänliga som möjligt. ENE Golv har valt affärssystem utifrån att det
anpassats just till hantverkare.
Erfarenheten från ENE Golv, Loop Rocks och Buildsafe visar att rekrytering av kompetenser
från helt andra branscher kan underlätta nya sätt att tänka och arbeta. Hos ENE Golv har
produktionschefens bakgrund inom livsmedelsindustrin och ”lean” inspirerat till helt nya sätt att
organisera processer. Hos Loop Rocks har den operativa chefens bakgrund från online dating
och spelbranschen inspirerat den innovativa, plattformsbaserade affärsmodellen.
För Ramirent och Buildsafe har ambitiösa och betalningsvilliga beställare på Urban Escape varit
en framgångsfaktor som i Ramirents fall gett förutsättningar för att utveckla ett helt nytt koncept
kring den temporära fabriken och för Buildsafe möjligheten att kommersialisera sin produkt.
Storleken och komplexiteten på Urban Escape har också i någon mån utgjort en ”market pull”
eftersom det krävt nya, innovativa lösningar för att nå beställarens höga målsättningar. Även
entreprenadföretaget Zengun har bidragit till att Ramirent och Buildsafe fått utrymme att
innovera på Urban Escape. Edvirts framgångar kan också delvis härledas till kunder som varit
beredda att finansiera tidiga versioner av innovationen mot att de kunnat vara med och påverka
utformningen och innehållet.
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Bland de mer etablerade företag som initierat innovationer så är det tydligt att en kombination
av högsta ledningens stöd och initiativtagarens personliga trovärdighet varit avgörande för
utvecklingen. Detta är tydligt för Ramirent, NCC och Besab. Av de tre är det bara Ramirent som
kommersialiserat innovationen inom den befintliga strukturen. NCC valde att knoppa av Loop
Rocks i ett separat bolag vilket sannolikt varit avgörande för hur positivt innovationen tagits
emot av branschen. Besab har haft förmågan att initiera men sedan ”släppa ifrån sig”
innovationen till Edvirt som haft större förutsättningar att kommersialisera den.
Goda relationer med samarbetspartners, kunder och medarbetare har varit viktiga faktorer som
möjliggjort innovationernas genomförande och kommersialisering. ENE Golv hade inte kunnat
genomföra så omfattande förändringar om de inte hade fått med sig medarbetarna. Edvirt hade
inte kunnat sälja sina tjänster runt om i världen om de inte satsat på att skapa goda, personliga
relationer med potentiella kunder. Avgörande för Ramirents framgångarna med den temporära
fabriken har varit goda relationer och kontinuerliga avstämningar med övriga aktörer på Urban
Escape.
Figur 5: Kritiska framgångsfaktorer

3.6

Hinder

Hindren för innovation som de fem fallstudierna mött på har i stor utsträckning varit specifika för
respektive företag. Även om de gemensamma nämnarna än färre bland hindren än bland
framgångsfaktorerna, är några mer framträdande än andra.
Den initiala prissättningen har utgjort ett hinder för både Edvirt och Loop Rocks och resulterat i
att de justerat sina affärsmodeller efterhand. Loop Rocks kunde se att det var hämmande för
marknadslikviditeten att ta en avgift på antal ton massa som omsattes på siten och tog därför
bort den. Edvirt justerade sin affärsmodell mot försäljning av utbildningar istället för av hårdvara
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när de sett att ett antal bolag med stora utbildningsbehov helt enkelt inte hade råd att investera i
en egen simulator.
För ENE Golv har de största hindren i digitaliseringen av verksamheten varit motståndet från
medarbetare och teknikens bristande användarvänlighet. I någon mån har både ENE Golv och
Buildsafe känt på hur höga trösklarna kan vara för att få hantverkare att använda ny teknik.
Båda har därför fokuserat på att göra gränssnitten så användarvänliga som möjligt. ENE Golvs
erfarenhet visar på vilken utmaning mindre företag kan ha för att lösa sina digitala behov utan
att själva anställa kompetensen. Golvbranschens initiativ att ta fram en gemensam kvalitetsapp
för branschen är därför extra lovvärt.
För Edvirt har det funnits ett antal utmaningar i vägen för den internationella expansionen. En
sådan har varit att kundernas inköpsmönster skiljer sig åt mellan tunnelindustrin och
gruvbranschen. En annan är att köpbeteenden ofta bygger på personliga relationer vilket
inneburit att de behövt etablera lokal närvaro i Australien. En tredje utmaning har varit den
internationella konjunkturen som framför allt påverkat efterfrågan inom gruvindustrin.
Intressant att reflektera över i analysen är att ingen fallstudie nämnt strukturella faktorer såsom
5
upphandlingsregler som ett särskilt betungande hinder i vägen för utvecklingen.

3.7

Lärdomar

Alla företag som vill öka sin innovationstakt eller innovationsförmåga kan dra lärdomar av
fallstudierna. En viktig erfarenhet som flertalet innovationer velat dela med sig av handlar om att
våga testa och testa ”smart”, dvs. i liten skala och så nära kunden eller användaren som möjligt
för att se om idéerna bär. Att lyssna in betyder också att ta sina medarbetares oro på allvar och
våga avsätta nog tid för att jobba igenom förändringar. En relaterad lärdom är att inte tro att
införandet av digitala verktyg kan ”fixa” en organisation eller en rutin som inte fungerar.
Erfarenheten från fallstudierna tyder på att man måste ha en fungerande organisation i botten
för att digitaliseringen ska kunna förbättra effektiviteten. En annan relaterad lärdom handlar om
att vara transparent både internt och externt med vad som fungerar och vad som har
förbättringspotential eftersom första steget till att effektivisera oftast är att synliggöra.
Flera av fallstudierna visar på vikten av att våga rekrytera in ny kompetens som inte har en
typisk bakgrund inom branschen. Det kan lättare leda till nya förhållningssätt som i sig ökar
innovationsförmågan.
En riktigt viktig lärdom från fallstudierna handlar om att våga utmana sig själv och sina
arbetssätt. Det krävs inte nödvändigtvis stora investeringar för att jobba annorlunda. Med andra
ord är innovation inte bara förbehållet de riktigt stora företagen med särskilda FoU-resurser. Alla
kan börja precis där de står.

5

Se t ex Kadefors & Femenías (2012).
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4.0

Fallstudier
4.1

RAMIRENT

Utvecklingen av ”Total Solutions” ett helhetsgrepp kring logistiklösningar och
den temporära fabriken på Urban Escape
Företaget
Ramirent är ett stort, börsnoterat bolag med över 800 anställda i Sverige och en omsättning på
över 2,5 miljarder kronor per år. Ramirents kärnverksamhet omfattar uthyrning av maskiner och
utrustning till andra företag i bygg- och anläggningsbranschen.
Uppkomst och idé
2014 inleddes projekteringen av Urban Escape, det största innerstadsbygget i Sveriges sedan
1970-talet. Projektet omfattar ombyggnation av Gallerian och fem omkringliggande fastigheter i
centrala Stockholm. Projektet beräknas vara klart 2019. Ägaren AMF Fastigheter har haft högt
satta mål för miljö och säkerhet. Visionen var att genomföra ett bygge i världsklass. Detta
föranledde AMF Fastigheters ställföreträdande beställare Tjuren Projektpartner att testa en ny
6
modell där APO:n skulle utgöra en egen separat entreprenad. Det vanliga är att låta en av
byggentreprenörerna ansvara för APO:n men givet platsbristen, det centrala läget och
säkerhetsriskerna, i form av daglig genomfart av människor och trafik, behövdes en
välgenomtänkt lösning med fokus på samordning, inte konkurrens. Eftersom flera entreprenörer
var inblandade i projektet, gav beställaren ett antal maskinuthyrningsfirmor, däribland Ramirent,
möjlighet komma in med förslag på hur logistik, maskinhantering, ställningar och annan
temporär utrustning skulle kunna samordnas och samutnyttjas.
Figur 6: Bild över Urban Escape

Källa: Apocenter.se
Not: Grönt hus – Entreprenör Skanska, Brunt hus – Entreprenör Zengun, Rött hus – Entreprenör NCC, Garage och
Gallerian – Entreprenör Zengun, Blått – Entreprenören Zengun, Lila hus – Entreprenör Skanska

6

Arbetsplatsomkostnader innefattar alla kostnader som uppstår på byggarbetsplatsen men som inte direkt ingår i
produktionen av byggnader. Det kan innefatta arbetsledning, maskiner, arbetsbodar, renhållning, bygghissar, etc.
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Ramirent kom in med förslag på en helt ny lösning där de erbjöd sig att ta totalansvar för den
temporära fabriken dvs. alla arbetsplatsomkostnader inklusive logistik som inte handlade om
fastighetsbyggnationer. Ett antal personer på Ramirent var involverad i innovationen ytterst
ansvarig var Mikael Jonsson, dåvarande regionchef i Stockholm, Linköping och Uppsala.
Utvecklingen och implementeringen
Det normala för företag som Ramirent är att hyra ut maskiner till entreprenadföretag som sedan
gör metodval. I och med totalentreprenaden för APO:n på Urban Escape var de tvungna att
förstå hela projektet och ta en helt ny approach. Inledningsvis tillsatte Ramirent en intern
arbetsgrupp med uppdraget att klargöra vilka funktioner som skulle ingå i APO:n och vad som
skulle gå därutöver. Ramirent och beställaren hade sedan en intensiv dialog under
planeringsfasen och Ramirents management team jobbade mot AMF på löpande räkning. När
de tekniska och praktiska delarna var satta kunde en budget för APO:n alla delar tas fram.
Den temporära fabriken på Urban Escape har inneburit att Ramirent har samordnat och utfört
vissa (BAS) funktioner. Entreprenörerna har sedan kunnat köpa tilläggs tjänster (OPTION).
Figur 7: Arbetsplatsomkostnader relativt produktionen

Källa: Ramirent.

APO-lösningarna som växte fram som en del av den temporära fabriken var en hybrid mellan
entreprenörernas och Ramirents mer traditionella roller. För Ramirents del innebar det att de
behövde stärka upp sitt team med kompetens inom byggprocesser. Initialt tog de in extern
kompetens, ofta fåmansföretag kopplat till byggbranschen. Några av dem har sedan blivit
anställda och stannat kvar. Under processens gång har interna personer med bakgrund i
byggbranschen kunnat skolas in.
Tidigt i utvecklingsprocessen förvärvade Ramirent ett bolag med kompetens inom
Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Genom att kombinera deras tekniska CAD kompetens
med Ramirents existerande produktkompetens kunde de visualisera alla aspekter av den
temporära fabriken i 3D i byggets olika skeden (4D). Detta innebar att de kunde utveckla nya
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och effektivare arbetssätt och stämma av alla planer och logistiklösningar med beställaren,
samarbetspartners och Stockholms Stad.
Figur 8: Visualisering av den temporära fabriken exempelbild från ett annat
projekt

Källa: Ramirent.

Ramirents affär på Urban Escape har i kraft av sin storlek varit uppe för diskussion i bolagets
huvudstyrelse. Ramirent har visat på mod att våga kliva in i en ny affärsmodell med högre grad
av tjänsteproduktion jämfört med den mer traditionella maskinuthyrningen men som ett led i att
differentiera verksamheten ställde sig bolaget positivt till affären. Externt har Ramirents VD
behövt förklara för marknadsanalytiker och börsen varför de valt att expandera på ett område
som haft lägre lönsamhet.
Innovationen
Ramirents temporära fabrik på Urban Escape har inneburit ett flertal innovationer inklusive
utvecklingen av en helt ny affärsmodell såväl som nya arbetssätt, tjänste- och
produktinnovationer. Jämfört med deras grundverksamhet är det en helt annan affär som trots
lägre lönsamhet är en bättre kapitalinvestering. Det innebär även att Ramirent kan jobba direkt
mot fastighetsägare. Det vill säga, oavsett vem entreprenören är så kan företaget vara med och
leverera i ett projekt. Det innebär att Ramirent kunnat differentiera sig och ta andelar av en helt
ny marknad som de skapat för sig själva.
Konkret har den temporära fabriken inneburit ett nytt sätt att planera, organisera, visualisera,
utföra och fakturera temporära delar av bygget som inte direkt rör konstruktionen av
permanenta byggnader. Detta har involverat ansvarstagande för gemensamma ytor och
funktioner (t ex reception, omklädning, matsal, städning), visualisering av APO:n i tid och rum
med hjälp av BIM, framtagande av logistikplan, uppförande av temporära konstruktioner (t ex
byggnader, hissar, el, ställningar, fallskydd), avfallshantering, uthyrning av maskiner, utveckling
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av nya digitala stödverktyg, tillväxt av nya kompetenser, tillhandahållande av inhägnader och
vakter, etc.
Ramirent har genom sin utveckling av helhetsansvar på Urban Escape skapat en ny marknad
för sina innovationer och ett nytt led i värdekedjan på byggarbetsplatsen. De är först med att
göra detta i branschen i Sverige och Norden, kanske även i världen. På två år har omsättningen
inom Ramirents Total Solutions, dvs. APO:n i den temporära fabriken, gått upp till 20 procent av
den traditionella verksamheten.
Resultat och effekter
Genom upphandlingen av APO:n för Urban Escape som separat entreprenad, där Ramirent
mött upp och utvecklat ett nytt koncept, har beställaren säkrat ett effektivare samutnyttjande av
utrustning vilket sparat både tid, pengar och haft en positiv miljöpåverkan på Urban Escape.
Kranar och ställningar har kunnat nyttjas mellan entreprenörer, och olika delar av bygget, istället
för att alla entreprenörer behövt organisera egna överlappande lösningar. Andra positiva
bieffekter är att transparensen kring de gemensamma kostnaderna ökat vilket synliggjort
potentialen för effektiviseringar och bidragit till att entreprenörerna kunnat fokusera på sina
respektive kärnverksamheter.
Den temporära fabriken har inte bara skapat skalfördelar och bättre resursutnyttjande, den har
också främjat en bättre arbetsmiljö för hantverkarna då Ramirent ansvarat för att skapa och
renhålla gemensamhetsutrymmen. De temporära etableringarna har också varit genomtänkt på
så sätt att de minimerat avstånden som hantverkarna behövt gå till gemensamhetsutrymmen
som omklädningsrum eller matsal vilket minskat kostnaderna för arbetstidsbortfall. Att Ramirent,
som oberoende part ansvarat för APO:n har inneburit bättre kommunikation och samarbete
mellan alla entreprenadföretag aktiva på bygget. Till exempel genomförs ronder av alla
temporär utrustning med hjälp av Buildsafe och gemensamt med skyddsombud från alla företag
på Urban Escape. Det har skapat en gemensamhetskultur med säkerhet i fokus.
Logistikplanen, som är framtagen i samarbete med Ramirents under-entreprenör Servistik, har
tvingat alla entreprenörer på Urban Escape att ha 72 timmars framförhållning för bokning av
leveranser. Alla mindre leveranser har först gått till en depå i Sätra och därifrån
samtransporterats i en speciell bil. Detta har resulterat i minimala avbrott i produktionen pga.
försenade leveranser. Det har också inneburit att trafikavbrotten minimerats och säkerheten
kunnat hållas hög i området runtomkring. Total sett har transporter till och från Urban Escape
reducerats med 82 procent relativt vad de skulle ha varit utan samordningen.
Ramirents helhetsgrepp kring APO:n och visualiseringen av alla steg i 3 & 4 D-modeller har
sparat extremt mycket tid. Byggnadsinformationsmodellering har förenklat, skapat översiktlighet
och trygghet i planeringen trots storleken och komplexiteten i projektet. Visualiseringen av den
temporära fabriken har också underlättat för beställare och andra entreprenörer att lättare
återkoppla på planerna.
Innan Urban Escape var Ramirent en traditionell maskinuthyrare. Nu projekterar de sina
lösningar och visar utförandet i 3D/4D modeller vilket gör att de kan ha en produktiv dialog med

Policy Impact AB | Rapport | april 2018

26

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

kunderna om deras behov. Modellerna har även underlättat tillståndsansökningar och
tillståndsgivning hos myndigheter.
Ramirent har skapat nya typer av roller och blivit en attraktivare arbetsgivare. De har också fått
förfrågningar på projekt av ny karaktär.
När Ramirent idag erbjuder sitt koncept till nya kunder kan de dra nytta av de lärdomarna som
genererats genom innovationen på Urban Escape.
Kritiska framgångsfaktorer
Generellt sett har beställarens höga ambitioner och faktiska betalningsvilja i kombination med
Ramirents vilja och förmåga att innovera för att möta kraven, varit avgörande
framgångsfaktorer. Att Urban Escape blivit ett bygge i världsklass som samtidigt utgjort en
testbädd för ett högt antal innovationer är även kopplat till enskilda individers kompetenser och
ageranden. På beställarsidan har Mats Hedros på AMF Fastigheter haft en hög ambitionsnivå
vilket Tjurens team med Niklas Haglund, Björn Nylund, Johnny Strömfelt och andra kunnat
förvalta i praktiken. Som första entreprenör på plats har Ulf Jonsson från Zengun också bidragit
till att möjliggöra en separat totalentreprenad för APO:n. Gentemot beställare och entreprenörer
har Mikael Jonssons förtroendekapital, trovärdighet och flexibilitet varit en avgörande faktor.
Inom Ramirent har hans pedagogiska förmåga, långa erfarenhet och personliga trovärdighet
spelat stor roll. Ramirents svenska VD har också stöttat processen internt och gentemot börsen.
Goda relationer och kontinuerliga avstämningar mellan Ramirents personal och övriga aktörer
har också bidragit till framgångarna med den temporära fabriken. Yrkesarbetare och tjänstemän
hade också gemensamma sittningar tidigt för att sätta en bra kultur.
Storleken och komplexiteten i projektet har varit en drivkraft i sig. Det har varit nödvändigt att
tänka till och innovera för att överhuvudtaget klara de högt ställda kraven. Storleken har
inneburit skalfördelar inom de flesta områdena som faller inom APO:n inklusive
maskinuthyrning, logistik, mellanlagring och samnyttjande. Det kan vara svårare att skapa
samma nyttor på mindre byggen även om en effektiv APO är en nyckel till lönsamhet oavsett
storlek bygget.
Hinder
Ordinarie maskinuthyrning har fokus på maskinerna. Därför har det varit svårt att sälja in ökat
fokus på ofta mindre lönsamma tjänster inom Ramirent. Det faktum att maskinuthyrningen på
Urban Escape haft störst omsättning i Sverige och ”dammsugit” övriga landet på maskiner har
också skapat utmaningar internt.
Entreprenaden för den temporära fabriken har inte varit utan utmaningar. Normalt sett tar
entreprenören hand om APO:n vilket de inte gjort på Urban Escape. På Urban Escape har
entreprenörerna bara kunnat använda Ramirents maskinuthyrning. Styckepriset per maskin är
inte det viktiga utan det är den totala kostnaden för maskiner som är intressant. Den temporära
fabriken har innefattat ett maskinuthyrningscenter där har man lätt kunnat hämta ut och lämna
tillbaka utrustning efter behov vilket skapat ett effektivt utnyttjande. Det har dock hänt att någon
entreprenör frångått avtalet genom att ta in en container full av verktyg men då har beställaren
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gått in och sanktionerat gällande avtal. En lärdom har varit att gränsdragningen mellan
Ramirent och de andra entreprenörerna hade kunnat vara tydligare.
Möjligheten för entreprenadföretag att improvisera på bygget har minimerats i och med
totalentreprenaden på APO:n. I början reagerade entreprenadföretagen på att de var tvungna
att boka tid för transporter 72 timmar innan men i och med utrullningen har motståndet vänts till
något som ses som positivt.
Tips och råd
Den temporära fabriken har satt fokus på att APO:n faktiskt kostar. Det temporära kan stå för så
mycket som en fjärdedel av den totala kostnaden. Att göra alla steg i byggprocessen synliga är
första steget till att göra dem mer kostnadseffektiva.
Att planera, visualisera och projektera de temporära delarna i 3D är enormt effektivt. Att ta in
den typen av kompetens kan spara både tid och pengar under produktionen. Branschen rör sig
mot att det mesta planerats i teorin med hjälp av modeller innan produktionen börjar.
För att få stödsystem för logistik att fungera behöver man vara transparent med API:er
(gränssnitt) gentemot alla aktörer. Det i sin tur ger en struktur för hur man ska agera på
projektet.
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4.2

EDVIRT

Virtuell utbildning för betongsprutning
Företaget
Edvirt AB är ett ”EdTech” bolag baserat i Göteborg grundat 2012. Bolaget omsatte under 2017
runt 7 miljoner kronor och har 6 anställda. Företaget grundades av Eric Odkrans och Petter
Börjesson, båda från Chalmers tekniska högskola i Göteborg (Chalmers) med involvering av
Besab AB, ett medelstort entreprenadföretag med verksamhet inom berg, betong och grund. Av
Edvirts omsättning står tunnelindustrin för ca 70 procent och gruvindustrin för ca 30 procent.
Uppkomst och idé
Tommy Ellison, teknisk chef på Besab AB, insåg under hösten 2006, efter att ha genomfört
stora projekt som Arlandabanan och Södra Länken, att bolaget hade ett behov av att utbilda
betongsprutare på ett mer effektivt och kostnads-besparande sätt. I och med detta föddes idén
om att det måste finnas en bättre metod att utbilda operatörer i betongsprutning.
För att minska felkostnader och ge personalen goda förutsättningar att göra ett bra jobb vände
sig Besab till Bergteknisk Forskning (BeFo) för att få stöd till utveckling av en virtuell plattform
för utbildning av betongsprutare. Ett pilotprojekt initierades och utfördes på Chalmers med
finansiering från BeFo, som kom fram till att det skulle vara möjligt att simulera betongsprutning
men att det fanns problem med maskinvarans hastighet och kapacitet. Med ytterligare
finansiering av SBUF genomfördes 2009 ett examensarbete bland annat av Petter Börjesson
som levererade fram en allra första simulatorprototyp för betongsprutning. Utvecklingsarbetet
fick därefter fortsatt finansiering från Vinnova genom Bygginnovationen (2011-2014) vilket
resulterade i en mer robust prototyp samt en studie av förutsättningar för kommersialisering
genom Eric Odkrans från Chalmers. Bidraget gick även till att Luleå Tekniska Universitet utförde
en valideringsstudie där de oberoende utvärderade effekten av simulatorträningen. De kom då
fram till att simulatorn var ett effektivt utbildningsverktyg gällande väsentliga aspekter inom
betongsprutning, såsom tjockleksbyggandet och betongåterstuds.
Utvecklingen och implementeringen
Affärsmodellen var initialt fokuserad på produkt- och serviceutveckling där Edvirt avsåg att sälja
simulatorer till tunnelanläggningsbolag och gruvbolag. Till exempel så såldes de två första
simulatorerna till två gruvbolag - LKAB och Boliden - innan de var färdigutvecklade. Detta var en
del av strategin att växa organistiskt och i nära symbios med betalande kunder. Finansieringen
möjliggjorde utvecklingen av en färdigprodukt samtidigt som kunderna var involverade och
kunde påverka utformningen och innehållet.
Efter att ha sålt ca 2-3 simulatorer per år och med stor arbetsinsats gjorde Edvirt 2015 en
översyn av sin affärsmodell. Det var tydligt att det fanns ett uppdämt behov och intresse av att
utbilda personal bland många tunnelanläggnings-företag och gruvbolag utan att de
nödvändigtvis hade råd eller organisation att köpa utrustningen. Enbart större bolag med minst
30 operatörer kunde få ekonomi i ett köp av en simulator. Edvirt kunde därmed se att ett skifte
till en affärsmodell som innefattade fokus på försäljning av utbildningar istället för på utrustning
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skulle kunna nå ett större kundsegment. Standardutbildningarna som nu erbjuds omfattar fem
dagar och innefattar teori i klassrum eller på nätet, samt simulatorträning i VR. Utbildningar
skräddarsys också efter behov från kund, vilket ibland även innefattar praktisk utbildning i
produktion.
Skiftet till den nya affärsmodellen har inneburit fler transaktioner, ca 90 per år, men till lägre
styckepriser än tidigare och med betydligt fler kunder. Det har medfört att företaget behövt
arbeta annorlunda med sina leveranser och ta in externa konsulter för att kunna leverera ute
hos kund.
De huvudsakliga kundmålgrupperna är fortfarande desamma som vid starten. Däremot har
skiftet i affärsmodell inneburit att Edvirt fått nya konkurrenter framförallt i form av
utbildningsföretag. Det är inte helt ovanligt att t ex enmanskonsulter erbjuder utbildningar i
produktion. Initialt, när Edvirt fokuserade på att sälja simulatorer, konkurrerade företaget
framförallt med andra It-bolag som också säljer virtuella simulatorer och programvaror i andra
delar av världen (t ex Sydafrika och Kanada) men även i Sverige. I och med att företaget
numera säljer utbildningar som innefattar simulatorer, har Edvirt blivit en asymmetrisk
konkurrent till både It-bolagen och de traditionella utbildningsföretag som finns representerade i
de flesta länder. Det finns dock få bolag som Edvirt som både utvecklar simulatorer och
tillhandahåller utbildningar.
Innovationen
Edvirt har innoverat på flera sätt och på olika fronter sedan starten 2012. Initialt handlade det
om produktinnovation i form av att utveckla ny hård- och mjukvara till sina simulatorer baserat
på den forskning som grundarna genomfört på Chalmers. Över tid har företaget även innoverat i
termer av nya affärsmetoder och tjänster inklusive utbildningstjänster med stöd i en molntjänst.
Därmed har också paketeringen och prissättningen av erbjudandet utvecklats signifikant. I varje
led av utvecklingen har digital och virtuell teknik varit avgörande.
Resultat och effekter
Konkret har betongsprutningssimulatorn inneburit ett nytt sätt för industrin att standardisera
utbildning för en yrkeskategori som tidigare utbildats på plats, ofta som lärlingar. I och med
skiftet till en ny affärsmodell har fler och mindre kunder kunnat nås och ta del av fördelarna med
simulatorn. Edvirt har idag väldigt få konkurrenter som erbjuder utbildningstjänst som även
innefattar tillgång till avancerade simulatorer.
Introduktionen av Edvirts simulator och utbildningslösningar har möjliggjort för upphandlare av
större tunnelprojekt att enkelt ställa högre utbildningskrav på operatörer och entreprenörer. Man
har svårt att hela tiden följa upp utförande på sina projekt, ett substitut blir att i alla fall
säkerställa människornas kompetens som står för utförandet. Ett exempel i Sverige är att
Trafikverket kräver att betongsprutningsoperatörer utbildas och testas teoretiskt, men även
praktiskt med hjälp av simulator.
För kundföretagen innebär simulatorträningen tre huvudsakliga effekter, den ena är att
arbetsmiljön förbättras i och med att utbildning kan ske i en säker miljö. Den andra är att
kvaliteten blir bättre och den tredje är att företagen sparar pengar genom att
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materialanvändning, arbets- och maskintid minskas. Att inte använda material i onödan har
också en positiv miljöpåverkan, då betong är en stor miljöbov. I projekt som t.ex. Västlänken
och Förbifart Stockholm kan simulatorträningen spara tiotusentalskronor per dag i utrustning
och material. För ett gruvbolag som LKAB innebär det även att tiden som riggar används i
utbildningssyfte istället för direkt i produktionen minimeras. Det innebär också att kvaliteten i
utförda arbeten förbättras eftersom operatörerna får återkoppling på resultaten. Om en ort ska
sprutas med 70 mm betong så kan simulatorn visa hur och var operatören istället lagt 100 eller
150 mm och därmed förbättra prestationen innan det blir skarpt läge. LKAB har noterat att
livslängden på utrustning, framförallt riggar, förlängts från i genomsnitt 5 till 7 år sedan de
införde simulatorbaserade utbildningar 2008. Eftersom personalen lär sig hur utrustningen
fungerar i simulatorn, undgår de att belasta utrustningen på ett felaktigt sätt, framförallt när de
är nya på jobbet. Arbetsstyrkan är också nöjdare och har mindre arbetsskador. Idag är
majoriteten av arbetsstyrkan i Malmbergsgruvan utbildad med hjälp av Edvirts simulatorer och
teoriprogram. Varje dag håller 24 personer 5 betongsprutningsrobotar i drift dygnet runt.
För den enskilde betongsprutaren, både nya och erfarna operatörer, innebär tillgången till
utbildning i simulatorn att de får realtidsåterkoppling på sin prestation och snabbare kan lära sig
av misstag. Företagen får också en möjlighet att se hur kompetensen hos den enskilde
medarbetaren utvecklas över tid.
Edvirts innovationer har också gagnat tillverkare av betongsprutningsrobotar och kemiska
produkter genom att använda simulatorer som demonstrationsplattformar. Edvirts
betongsprutningssimulator klarar av att hantera nio av de mest sålda robotprodukterna i
världen.
Kritiska framgångsfaktorer
Att Edvirt kunnat få finansiering från kunder redan på utvecklingsstadiet (LKAB, Boliden) och
från forskningsfinansiärer (BeFo, Formas, SBUF och Vinnova) har inneburit att bolaget kunnat
växa organiskt och samtidigt haft lönsamhet.
Över tid har Edvirt kunnat se hur viktig den personliga kontakten varit för att säkra försäljning i
och med att de verkar i en liten men internationell miljö. Inte minst har den varit en avgörande
framgångsfaktor i bolagets internationella expansion.
Besab har varit en viktig partner i utvecklingen både som kund och initiativtagare. Eric Odkrans
och Petter Börjesson hade bakgrund från mjukvaruutveckling och försäljning. Besab hade
kompetensen om utförandet, själva betongsprutningen. Tommy Ellison har satsat mycket av sin
egen tid med backning av Besabs ledning. Besab lät även sina yrkesarbetare testköra
simulatorn i ett tidigt skede och kunnat ge återkoppling till programmerarna.
Den snabba tekniska utvecklingen har också varit avgörande. De tekniska krav som ställdes
2009 och som såg ut omöjliga att uppnå har alla uppfyllts med råge.
Enkelheten i att kunna sätta upp simulatorn överallt, samt realismen i användningen av
simulatorn för operatörer har varit kritiska framgångsfaktorer. Operatörerna upplever miljön som
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realistisk tack vare att simulatorn använder sig av laserscannade modeller och har exakt
samma funktionalitet och styrning som de verkliga robotarna.
Hinder
Edvirt trodde initialt att det skulle gå att sälja simulatorer men insåg med tiden att det var svårt
att övertala kunderna att göra en så stor investering. Detta föranledde ett skifte i fokus och
affärsmodell till utbildningar.
Samtidigt som den internationella expansionen varit en framgångsfaktor har det också varit en
av bolagets största utmaningar. Edvirts tidiga strategi för internationell expansion omfattade
bland annat att skaffa agenter ute i världen. Stora resurser lades också ner på att visa upp
simulatorn på branschmässor. Relativt snabbt blev det dock tydligt för ledningen att
försäljningen av en så ny tjänst och produkt krävde engagerad och kunnig personal lokalt på
plats. Framförallt blev det tydligt att en framgångsrik försäljning byggde på upparbetade
relationer och nätverk. Detta ledde till insikten att de istället för agenter behöver investera i lokal
närvaro. På grund av höga kostnader för egen etablering samt en strategi att finansiera
tillväxten organiskt, har bolaget varit försiktiga men där de investerat har det gett snabbare
resultat. Till exempel betalade sig dotterbolagsetableringen i Australien, redan efter två år av
sig, tack vare att det lokala teamet kunde bearbeta kontakter på plats.
I och med att Edvirt riktat sig mot två olika branscher har de upplevt stor skillnad i
inköpsmönster mellan branscherna. Inom tunnelanläggningsbranschen uppkommer
utbildningsbehov ofta i samband med större projekt. Eftersom de är tillfälliga och
projektbaserade så handlar införsäljningen där i stor utsträckning om att få beställaren att ställa
krav på utbildning i upphandlingen. Över tid har tunnelindustrin börjat stå för en större andel av
omsättningen vilket gått hand i hand med beställarnas ökade krav. Inom gruvindustrin utbildar
bolagen sin personal mer långsiktigt med syfte att förbättra processer och ta hand om sin
personal. Kunderna där utgörs oftast av utbildningsansvariga personer som har ett kontinuerligt
utbildningsansvar. Gruvindustrin stod tidigt för en större andel av företagets omsättning men
andelen har avtagit över tid relativt tunnelindustrin, främst pga. konjunktur.
Konjunkturen hade initialt en negativ påverkan på bolagets utveckling. Efter starten 2012, hade
gruvindustrin ett antal tuffa år tills det började vända 2017.
Tips och råd
En viktig lärdom från utvecklingen av betongsprutningssimulatorn är att det går att sikta högt
även om det tar tid. I Edvirts fall tog det 7-8 år från idé till färdig prototyp och ännu lite längre för
att finjustera affärsmodellen. Samtidigt visar erfarenheten att arbetet med att starta och driva ett
bolag som bygger på omfattande innovationer och med internationella ambitioner är svårt.
En annan helt avgörande lärdom från Edvirt är vikten av att jobba tidigt med införsäljning av
innovationen direkt till kund för att få bekräftelse av att de verkligen vill ha innovationen och är
beredda att betala för den.
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BESAB har stått bakom idén och möjliggjort den tidiga utvecklingen men inte ställt sig i vägen
när kommersialiseringen skett i ett nytt, separat bolag utan någon utveckling av Besabs egen
affär. Besab har med andra ord haft förmågan att initiera men sedan ”släppa ifrån sig”
innovationen till andra som haft större förutsättningar att kommersialisera den.
Beställare inom branschen kan också göra mer för att uppmuntra nya innovationer genom att
ge dem större fokus i upphandlingsförfrågningar.

Policy Impact AB | Rapport | april 2018

33

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

4.3

ENE Golv

Aktiv digitalisering av arbetsprocesser och projektledning med stöd av appar
Företaget
ENE Golv är ett mindre och väletablerat golventreprenadföretag baserat i Tyresö. Bolaget
grundades 1994 och omsätter drygt 60 miljoner per år och har ca 35 anställda varav 6 är
projektledare, 25 golvläggare och annan administrativ personal. Företagets verksamhet är
uppdelat i fem olika divisioner. Sedan 2006 driver även samma ägare byggentreprenadföretaget
ENE entreprenad.
Uppkomst och idé
Mattias Eriksson, företagets VD och ensam kvarvarande grundare, har varit den drivande
kraften bakom ENE Golvs digitalisering. Redan 2004 började ENE Golv digitalisera
verksamheten. Digitala körjournaler och arbetsordrar var de första att digitaliseras. Initialt
handlade digitaliseringen främst om att möjliggöra bättre kontroll men ambitionsnivån och
målsättningarna har successivt höjts och utvecklats över tid.
Utvecklingen och implementeringen
Implementeringen har varit lång och ställt stora krav på organisationen. 2004 inleddes de första
testerna att digitalisera verksamheten men stötte på problem med både teknik och motstånd
från personalen. På grund av problemen lades digitaliseringen på is. 2010 köpte företaget ett
nytt affärssystem från Hantverksdata med tillhörande portal. Då fick företaget även succesivt
med sig alla hantverkare. För att nå dit har företaget investerat i att informera och utbilda
personalen genom kurser, veckomöten, månadsmöten och kvartalsmöten. Det tog sedan ett
och ett halvt år att digitalisera alla analoga processer.
Från början var alla i organisationen mer eller mindre emot förändringen. Av den anledningen
valdes några medarbetare ut som fick testa verktygen innan de rullades ut till samtliga. Fokus i
kommunikationen till anställda har varit på att förklara fördelarna med digitala rutiner på
individnivå, t ex att man slipper hantera papperskopior, men även vad det betyder för företaget i
stort, t ex i form av ökad likviditet.
För några år sedan tog ENE Golv in en produktionschef från en annan bransch som fortsatt att
utveckla digitaliseringen. Jonas Holmgrens fokus har varit på att få hantverkare och
projektledare att själva se fördelarna genom förklara på ett lättförståeligt sätt. Han har också
följt upp och sanktionerat när det funnits problem med efterlevnaden.
Varenda hantverkare har utbildats både individuellt och i grupper om ca 8-10 personer. VD och
produktionschefen har använt visuella verktyg – inklusive screenshots av appar och power point
– för att visualisera rutinerna för personalen och ge en systemöversikt.
Digitaliseringen har helt finansierats med egna medel.
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Innovationen
ENE Golv har digitaliserat alla sina processer och rutiner från projektledning, bokningar, och
materialbeställningar, till installation, kvalitetssäkring och fakturering. Den mest omfattande
innovationen som företaget genomförde skedde 2010. Då införde företaget ett nytt
affärssystem, Hantverksdatas Entré med tillhörande portal. Digitala körjournaler infördes också
2010. Det innebar att satellitmottagare som monterats på personalens bilar direkt kunde
rapportera in körjournaler i affärssystemen och ligga till grund för ersättning och
bensinförmåner. Efter det har tre olika appar använts för att digitalisera rutiner och koppla
information in i affärssystemen.
Den första appen Portalen har utvecklats av Hantverksdata och kopplar projektledning,
tidrapportering och underlag för fakturering till affärssystemen. Genom appen levererar
projektledarna ut arbetsorder direkt till hantverkarna. Hantverkarna registrerar sedan sin tid och
materialanvändning i appen som gör att projektledarna har realtidskoll på arbetena och lätt kan
sammanställa korrekta kundfakturor.
Figur 9: ENE Golv - tidslinje för digitalisering

Källa: ENE Golv

De andra apparna som företaget använder är GVK Svensk Våtrumskontroll och GBR
Golvkontroll. Endast utbildade och auktoriserade montörer har behörighet att använda dessa.
ENE Golvs grundare och VD har varit aktiv i att utveckla GVK tillsammans med
branschorganisationen. Apparna används för kvalitetssäkring av alla golvläggningar i form av
förkontroller och egenkontroller. I tolv enkla steg kan hantverkaren dokumentera
förutsättningarna på varje projekt inklusive underarbeten, avvikelser och ytskikt vilket sedan
rapporteras till projektledaren. Om de ser ett hinder på plats tas ett foto i appen och en pdf
skapas som går till projektledaren som kan vidarebefordra till platschefen på bygget som kan
vidta åtgärder.
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Den tredje appen som ENE använder är Buildsafe för hantering av skyddsronder och
arbetsmiljö.
I golvbranschen är ENE Golv en innovatör. Företaget är sannolikt först med att digitalisera alla
processer i sin bransch.
Resultat och effekter
En av de avgjort största effekterna som digitaliseringen av samtliga processer och rutiner haft är
att ENE Golv kunnat expandera sin arbetsstyrka, omsättning och lönsamhet i snabb takt och
utan extern finansiering och med bättre eller lika hög kvalitet. Digitaliseringen har också betytt
att ledningen kunnat följa nyckeltal för lönsamhet ner på projektnivå i realtid och kunnat agera
om det funnits indikationer på problem.
Fördelen med den helt digitaliserade processen är att projektledarna har realtidsinformation om
vad som händer ute i varje projekt och kan organisera arbetet på ett effektivt sätt. Om ett jobb
förändras kan informationen lätt föras vidare från projektledaren till hantverkaren i appen vilket
gör installationerna mer flexibla och anpassade till kundbehov. I och med användningen av
apparna behöver inte heller projektledaren vara ute i fält lika mycket och kan fokusera mer på
projektstyrning istället. Projektledarna kan även hantera fler hantverkare än tidigare.
Arbetsmiljön för projektledare har därför förbättrats påtagligt. De känner sig tryggare med vad
de kan leverera. Detta innebär även att stressnivån sänkts markant.
En annan betydande effekt av digitaliseringen är att fördröjningar eller fel i faktureringen har
minimerats. Tidigare förde hantverkarna fysiskt bok på projekten. Ibland kunde underlag
försvinna eller det kunde dröja lång tid innan alla underlag kom in på kontoret pga. av resor. I
och med att all rapportering av tid och material sker direkt in i affärssystemen minskar
felmarginalen och faktureringen kan ske tidigt. Det finns heller ingen risk att ett projekt
slutfaktureras utan att alla underlag tagits med. Faktureringstiden har förkortats signifikant. För
kunden innebär det också större förutsägbarhet. I och med att projektledaren kan följa projektet
i realtid minimeras risken att projektet avviker från lagd offert utan att det stämts av med
projektledaren. Möjligheten att fakturera mindre servicejobb i realtid har även påverkat
företagets likviditet i positiv riktning.
Digitaliseringen har också inneburit bättre kundkommunikation. Till exempel får kunderna ta del
av resultat från för- och egenkontroller direkt via mejl när de gjorts i fält. Projektledarna kan
också bättre svara på frågor från kunderna om statusen på olika projekt tack vare att de har
realtids koll. Kundernas egna projektledare har genom de digitala kontrollerna och Buildsafe
bättre kontroll över vad som händer.
Hantverkarna har trots initial motvilja kunnat fokusera mer på sina kärnområden och mindre på
rapportering tack vare digitaliseringen. Till exempel så slipper personalen skriva körjournaler
eller hålla reda på papper eftersom allt finns tillgängligt i handdatorn. För några år sedan
frågade VD om någon ville gå tillbaka till att använda papper och det enhälliga svaret var nej.

Policy Impact AB | Rapport | april 2018

36

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

Hantverkare kan också mer tydligt peka ut för projektledare och kund var förarbetena på
projektet varit dåliga och få hjälp att åtgärda snabbare än tidigare.
Systemen hjälper medarbetare att levererar kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö. Omjobben har i
princip försvunnit i och med digitaliseringen vilket sparat både tid och pengar för både bolaget
och kunderna.
Kritiska framgångsfaktorer
VD:s vision och övertygelse med stöd från andra i ledningen har varit avgörande för företagets
innovationsresa.
En annan avgörande faktor har varit att få med sig hantverkarna genom att visualisera och
förklara deras roll i ett större sammanhang. Inga direkta ekonomiska incitament har använts
däremot har ledningen försökt att tydliggöra att bonusar är kopplade till företagets
måluppfyllelse som beror på att alla tar ansvar för sin del.
En viktig framgångsfaktor har varit att göra apparna och de digitala processerna så kort och
lätthanterliga som möjligt och samtidigt motiverat hantverkarna genom att avsätta 30 minuter
per dag för digital återkoppling även om det i realiteten vara tar 5 minuter. Detta har inneburit att
ingen kunnat säga att det inte funnits tid att rapportera.
Hinder
De två absolut största hindren i digitaliseringen har varit motstånd från medarbetare och
teknikens bristande användarvänlighet.
Motståndet emot digitala arbetssätt bland medarbetare, framförallt hantverkarna, var initialt
massivt. Detta har dock vänts till sin fördel och idag vill många jobba på ENE Golv just för att de
jobbar med hjälp av modern teknik.
Initialt var mobiltelefonerna inte anpassade för programvarorna i affärssystemen vilket utgjorde
ett hinder. Tekniken inte alltid haft den funktionalitet som företaget idealt velat ha eller vill ha.
Tips och råd
Applikationer är hjälpmedel som kan underlätta en redan satt rutin. Det går inte att applicera ett
system på en organisation som inte fungerar. En mycket viktig lärdom därför är att göra rätt från
början och se till att ledningen har tillräcklig genomförandekraft att få till nya rutiner i alla led.
Det är bättre att tänka till och göra stegvisa förändringar som verkligen efterlevs än att försöka
göra allt i en ”big bang” med för många lösa trådar. Om personalen upplever att de inte kan lita
på informationen i systemet kommer de heller inte att använda det fullt ut. Risken är då att de
utvecklar och använder parallella lösningar som undergräver effekterna av ett gemensamt
system.
För att få en överblick av bolagets genomförandekraft för nya utvecklingsprojekt, fördelar ENE
Golvs VD fördela möjliga projekt på de fem olika divisionerna inom årets fyra kvartal. Det är ett
bra och överskådligt sätt att testa om utvecklingen ligger på en rimlig nivå.
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Att föra in kompetenser från andra industrier kan tillföra helt ny kompetens. Rekryteringen av en
produktionschef från livsmedelsindustrin har inneburit att företaget kunnat introducera helt nya
rutiner och processer för hur projektledarna ska jobba baserat på lean.
Ett annat råd är att ta medarbetares rädslor på allvar och avsätta mycket tid för att lyssna in och
stötta enskilt och i grupp. Medarbetare kan vara rädda att göra fel särskilt om tekniken inte är
pedagogisk eller användarvänlig. Tekniken måste göras så enkel som möjligt att använda och
företaget har ett ansvar att avsätta nog tid för infasning och utbildning.
Ett sätt att sprida innovation och nya digitala arbetssätt i branschen kan vara att
entreprenadföretag börjar ställa högre krav på underentreprenörerna. Kvalitetsmått för
branschen skulle också kunna höjas och utvecklas i takt med att ny teknik kommer till.
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4.4

Loop Rocks

Utveckling av en ny digital marknadsplats för
återanvändning och försäljning av stenmaterial och andra
fyllnadsmassor
Företaget
Loop Rocks är en del av en Loop Industries, en corporate start-up initierad av NCC. Företaget
har 12 anställda och Loop Rocks marknadsplats har hittills hanterat över 2 miljoner ton material.
Uppkomst och idé
I slutet av 2015 fick Anders Torell i uppdrag att leda och utveckla NCC:s nya satsning på
digitala affärer. Målet var att skapa nya intäktsströmmar till bolaget, via användarcentrerade
produkter skapade i ett eget ekosystem.
Under några intensiva veckor genomförde Anders och kollegor ett strategiarbete för att
kartlägga vilka utmaningar och möjligheter som finns inom byggbranschen. Arbetet resulterade i
15 nya affärsidéer. Av de 15 valdes sedan fyra ut för att utvecklas vidare.
Loop Rocks ansågs då vara den produkt som hade störst marknadspotential. Återanvändningen
av byggmassor är ett idag stort problem inom den svenska byggindustrin och ett område där vi
ligger efter jämförbara grannländer som Norge och Danmark. Loop Rocks hade därmed störst
potential att tillföra klara värden för industrin.
För att driva projektet framåt leddes utvecklingen i designsprintar om en till två veckor. Redan
efter 16 veckor lanserades Loop Rocks till marknaden.
Utvecklingen och implementeringen
Kommersialiseringen av Loop Rocks påbörjades under 2016. Redan från början togs beslut om
att kommersialisera de nya idéerna separat från NCC:s ordinarie verksamhet. Både Loop Rocks
och de andra affärsidéerna drivs och utvecklas därför inom ramen för ett separat bolag: Loop
Industries. Bolaget är ägt av NCC men tanken är att det kan komma att förändras i takt med att
verksamheten expanderar internationellt och växer. Företaget har redan expanderat inom
Norden.
Centralt för Loop Rocks utveckling har varit att uppnå en fungerande marknadsplats och
kundnöjdhet. Teamet har fokuserat på att förstå användarnas behov och utforma
användarvänliga och affärsmässigt hållbara lösningar. Teamet har tagit inspiration från
konsumentinriktade appar, däribland online dating, i utvecklingen av funktionalitet och
gränssnitt. Till exempel så mäter teamet användandet för varje punkt i appen med avsikten att
optimera upplevelsen. För att möjliggöra utvecklingen har företaget rekryterat in kompetenser
från andra branscher. Bland annat har den nuvarande operative chefen för Loop Rocks Carl
Zide en bakgrund inom både spelbranschen och online dating.
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Under uppbyggnaden av plattformen har affärsmodellen utvecklats och justerats. Initialt tog
Loop Rocks betalt för omsättningen av massor (per ton). Under hösten 2016 insåg teamet att
modellen inte höll eftersom det hämmade marknadslikviditeten. En ny affärsmodell utvecklades
där det är gratis att använda Loop Rocks så att användare inte hindras från att annonsera eller
byta massor med varandra av kostnadsskäl. Fokus har istället skiftat mot att leverera andra
värden till användare genom att också förmedla konsulttjänster för miljöcertifiering av massor
och skapa tillgång till nya material. Loop Rocks genererar inkomster genom att de får 5 procent
av försäljningsvärdet för nya material som säljs av stenbrott som annonserar på siten. De tar
också 20 procent av arvodet från de miljökonsulter vars tjänster annonseras på siten. Ungefär
250 av landets 1600 stentäkter och sju miljökonsultföretag är idag länkade till siten.
Anledningen till att Loop Rocks valt att samarbeta med miljökonsulter är strategisk. Företaget
kunde se att kunskapen om miljöprövning var fragmenterad bland användarna. Enligt en nyligen
genomförd studie av 471 personer som är aktiva inom bygg och anläggningsbranschen så
uppger 52% att de inte vet när man ska ta miljöprov. Genom att underlätta tillgången till lokala
miljökonsulter ger Loop Rocks sina användare möjligheten att enkelt höja värdet på sina
material och följa lagen. Syftet med att även inkludera försäljning av nya material och olika
mottagningstjänster såsom recycling och deponi har varit att skapa ännu bättre
marknadslikviditet.
Loop Rocks har genom aktiv digital marknadsföring, PR, partnerskap och relationsbygge med
byggföretag, byggt upp en bas av 9000 användare i Sverige. Varje vecka tillkommer ca 100
användare. Användarna kommer från både bygg och transport inklusive byggföretag,
entreprenörer, transportföretag, återvinningsplatser, deponier, stenbrott, distributionsterminaler
och byggarbetsplatser. Även om Loop Rocks initierats av NCC är de flesta större byggföretagen
anslutna, men det är framför allt de mindre aktörerna som har störst utväxling av Loop Rocks.
Större byggföretag har ofta egna, interna system där Loop Rocks mer utgör ett komplement.
NCC har investerat i Loop Rocks sedan starten 2016. Bolagets utveckling mäts i ett antal KPI:er
vilka omfattar marknadslikviditet och betalningsvilja från partners. Det första målet är att uppnå
tillräcklig marknadslikviditet och skapa en fungerande betalningsmodell.
Innovationen
Loop Rocks har omfattat skapandet av en helt ny, plattformsbaserad marknadsplats där
geografiskt närliggande byggarbetsplatser med överskott av massor (säljare) ska kunna
kopplas ihop med byggarbetsplatser som efterfrågar massor (köpare). Loop Rocks bygger på
att det är dyrt att bli av med oönskat material och dyrt att hämta önskat material. Avfall blir helt
enkelt till en vara som kan förmedlas.
Alla typer av massor kan annonseras på siten inklusive jord, sten, grus och andra byggmassor.
Innovationen omfattar både tjänste- och produktutveckling, nya affärsmetoder och sätt att
organisera massahantering på. Den nya plattformsbaserade affärsmodellen har även cirkulära
och delningsekonomiska inslag. Fördelen med affärsmodellen är att antalet annonser via
plattformen kan tiodubblas utan att det kräver extra personella resurser.
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Loop Rocks används enklast genom en app som är helt kostnadsfri för användarna.
Incitamentet att använda appen kommer av att:
Byggprojekt med överskott kan spara kostnader för transporter och deponiavgifter ifall ett annat
projekt erbjuder sig att hämta upp massorna kostnadsfritt. I bästa fall är materialet av så god
kvalitet att någon är beredd att betala för det.
Byggprojekt med efterfrågan kan erbjudas massor helt gratis och/eller till mycket lägre pris än
det skulle kostat att köpa material från en återvinningscentral eller ett stenbrott. De kan också
spara på transporter eftersom Loop Rocks visar annonser inom en närliggande radie.
Genom att använda Loop Rocks bidrar användaren till öka återanvändningsgraden av befintliga
byggmassor vilket leder till en lägre naturpåverkan, färre transporter och ökat värde av befintliga
massor.
Figur 10: Loop Rocks kretsloppstanke

Resultat och effekter
Loops Rocks har bidragit till att minska fragmenteringen och informationsasymmetrierna på
marknaden för byggmassor genom att ge köpare och säljare tillgång till en större och
transparentare marknad i hela Sverige. Företaget har också bidragit till att minska
miljöpåverkan genom att massor från byggprojekt kan återvinnas, mer eller mindre direkt och
inom 3 mils radie. Det faktum att existerande massor kan återanvändas och att byggmassor
förflyttas direkt mellan användare, istället för via deponier, innebär lägre koldioxidutsläpp. På
siten kan användarna räkna ut hur mycket de i genomsnitt kan spara i minskade
koldioxidutsläpp.
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Appen har också effekten att den kan spara användaren både tid och pengar. Eftersom det kan
kosta så mycket som 50-200 kr per ton att köpa in nya massor, och lika mycket att deponera
befintliga på en depå, kan användare som hittar varandra direkt via Loop Rocks spara pengar åt
båda håll. I bästa fall kan de till och med tjäna pengar. I ett projekt i Frölunda till exempel,
tjänade Skanska 350 000 kr på att sälja 14 000 ton sand till ett närliggande projekt som de hittat
genom appen. Framförallt är det bland de mindre företagen som de ekonomiska incitamenten
är som tydligast. Det är också där beslutsleden är som kortast.
Det är inte ovanligt att massahanteringen sköts av mindre åkerier som genom Loop Rocks
direkt kan skapa nya affärer genom ökad pristransparens och tillgång till en större marknad.
Loop Rocks sparar även användarna arbetstid eftersom de slipper ringa runt de egna nätverken
i samma utsträckning som förut för att hitta eller bli av med massor. Istället kan de annonsera
på marknadsplatsen och bli kontaktade av ett större antal aktörer som kan möta behovet.
Figur 11: Loop Rocks appen
Kritiska framgångsfaktorer
Antalet användare och antalet annonser
inom en viss radie är avgörande för
marknadslikviditeten och därmed det värde
som Loop Rocks genererar för användaren.
Därför är det framförallt i
storstadsregionerna kring Stockholm,
Göteborg och Malmö som Loop Rocks
lyckats skapa en kritisk massa av användare
i dagsläget. Det är också en av
anledningarna till att man börjat expanderat
till tätbefolkade områden i övriga Europa i
första hand efter Sverige.
Loop Rocks fokus på användbarhet och att
möta användarnas behov har sannolikt
bidragit till framgångarna. Appen är designad med kartfunktioner så att det är lätt att hitta
annonser i närområdet. I varje annons går det att utläsa vilket typ av material och i vilken
omfattning och när som materialet erbjuds eller eftersöks. Annonserna rangordnas och
kategoriseras utifrån avstånd, pris och matchningsgrad baserat på användarens egna
preferenser.
NCC:s drivkraft att vilja bidra till hållbarhet har gjort att ledningen stöttat utvecklingen av Loop
Rocks även då det inneburit mindre omsättning på de egna anläggningarna för sten och
återvinning. Ledning har vågat satsa och tillåtit Loop Rocks att utvecklas separat från ordinarie
verksamhet vilket sannolikt varit avgörande för hur Loop Rocks mottogs av branschen. Initialt
var Anders Torells kompetenser och förtroende hos ledningen en viktig faktor för att satsningen
skulle få stöd.
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Loop Rocks är inte det första initiativ som tagits kring att effektivisera massahantering i
branschen men är det enda som vuxit och haft bärkraft.
Hinder
Omsättningen av massor via siten uppgår till ca 2 miljoner ton massor vilket låter mycket men
ändå bara utgör en liten del av alla massor som omsätts på byggarbetsplatser varje år. Loop
Rocks framgångar är beroende av nätverkseffekter. För att få till en välfungerande marknad
krävs ca 200 aktuella annonser. Det har gjort att Loop Rocks framförallt varit framgångsrika i
befolkningstäta områden som Stockholm, Göteborg och Malmö. En klar utmaning är vidare
expansion i mindre befolkningstäta områden.
En svårighet i uppbyggnaden av en kritisk massa användare är att identifiera de rätta
personerna och intressenterna som kan ha mest nytta av Loop Rocks. Även om större
entreprenadföretag säger sig vilja använda Loop Rocks är det inte alltid att den kunskapen och
viljan delas längre ner i organisationen.
Loop Rocks kräver att alla massor ska kontrolleras före transport och tillhandahåller ett nätverk
av miljökonsulter som snabbt och kostnadseffektivt kan hjälpa användarna. Det är dock inte
alltid så att massorna är miljöcertifierade när de läggs upp som annonser vilket gör att
intresserade användare inte kan vara säkra på om materialet är användbart eller inte. Detta
kombinerat med att det finns depåer bidrar till att en hel del fullgott material aldrig återanvänds.
Tips och råd
Vid produktutveckling så är det bra att inte fastna i produktperspektivet utan att snabbt testa
responsen hos potentiella kunder. Då räcker det med en prototyp. För en digitaltjänst eller en
app handlar det också om att försöka förstå psykologin bakom användandet exempelvis vilka
faktorer som får en kund att ladda ner en version av appen eller inte.
Ett annat råd är att lägga mindre resurser på planering och istället testa produkten i liten skala.
Viktigast av allt är att vara öppen för nya idéer och våga utmana, inklusive en själv. Ett sätt att
komma igång kan vara att ta in kompetens från andra branscher för att få nya insikter även om
det kan skapa viss friktion.
Exemplen på byggprojekt och åkeriföretag som sparat eller tjänat pengar på att använda Loop
Rocks är många och visar att det inte krävs några stora investeringar för att jobba annorlunda.
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4.5

Buildsafe Sweden AB

Utveckling och implementering av digitala skyddsronder på byggarbetsplatser
Företaget
Buildsafe Sweden AB (Buildsafe) är ett start-up bolag grundat 2015 och baserat i Stockholm.
Omsättningen 2017 låg på ca 8 mkr och företaget har idag ca 20 anställda.
Uppkomst och idé
Under hösten 2014 fick Samuel Jaeger på Kungsböle Bygg AB, en av Buildsafes medgrundare,
idén att det skulle vara möjligt att genomföra skyddsronder på byggarbetsplatser på ett
effektivare sätt genom att använda digitala verktyg. Han tog då kontakt med Viktor Broberg som
tillsammans med två andra av Buildsafes medgrundare drev en start-up som sysslade med
närvarohantering i förskolor. Gemensamt tog de beslut om att börja arbetet med att utveckla ett
digitalt verktyg för arbetsmiljö- och skyddsrondsarbetet på byggarbetsplatser.
I ett tidigt skede scannade projektteamet marknaden för att se om det fanns andra relevanta
produkter och konstaterade att så inte var fallet. I januari 2015 satte gruppen upp ett AB och
teamet arbetade fram en beta-version av verktyget under våren 2015 med stöd av Kungsböle
och medel från Bygginnovationen. Eftersom den initiala researchen visade på vikten av att
skapa en branschstandard för att nå framgångar med verktyget bjöd medgrundarna in
intressenter till två olika gruppforum med avsikten att lyssna in och skapa en
branschgemensam standard. Det ena forumet var riktat till industrirepresentanter och
branschföreträdare, däribland Arbetsmiljöverket, Ledarna, SEKO, Elektrikerna, Byggnads och
Sveriges Byggindustrier. Det andra forumet var riktat till beställare och företag i branschen,
däribland Veidekke, Trafikverket, Zengun, Skanska, JM, Fortum och Fasadglas. Parallellt med
detta blev gruppen tipsade om att kontakta Enheten för Ergonomi vid Kungliga tekniska
högskolan, Skolan för Teknik och hälsa (KTH, STH) av Sveriges Byggindustrier. Med stöd från
SBUF sedan kunde KTH genomföra en utvärdering av implementeringen av Buildsafes betaversion på två faktiska byggprojekt: Zenguns projekt Grävlingen och Veidekkes projekt
Branddörren.
Utvecklingen och implementeringen
Det som inleddes som ett utvecklingsprojekt hösten 2014 tog fram till januari 2016 innan
Buildsafe kunde lanseras som en kommersiell produkt. I uppstarten finansierade Kungsböle och
Bygginnovationen programutvecklarnas tid samtidigt som de jobbade på andra projekt eller höll
på med studier parallellt. De andra involverade aktörerna har bidragit genom att själva stå för
sina kostnader. Successivt, över tid, kunde de fem medgrundare börja jobba heltid i bolaget.
Studien från KTH landade i att digitaliseringen av arbetsmiljöarbetet handlar om att hitta ett
format som fungerar på alla nivåer i projektorganisationer, från hantverkare till byggherre. Det
var i och med att Buildsafe, genom Zengun, blev inbjudna till Urban Escape som Buildsafe
landade i en branschstandard som fungerade i en komplex miljö och därmed kunde
kommersialiseras.
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Utvecklingen av Buildsafe har skett med stark branschförankring och fokus på
användarvänlighet. Tanken var att använda erfarenheterna från två byggprojekt för att kartlägga
alla processer och använda det som bas för utvecklingen av verktyget. De började med en idé
om att utveckla ett specifikt verktyg för skyddsronden. Det blev dock snabbt tydligt att det som
krävdes var en digital kollaborationssplattform för hantering av arbetsmiljöfrågor som fångar in
hela byggprojektet, involverar så många användare som möjligt, och levererar information som
få haft tillgång till tidigare. Buildsafe teamet spenderade initialt mycket tid ute på projekten för att
få inblick i exakt hur det såg ut och vad som skulle kunna underlättas med hjälp av digitala
hjälpmedel. Den tekniska chefen tittade specifikt efter när i flödet som hantverkarna blev
frustrerade för att försöka lösa problemen som en del av verktygets funktionalitet. Parallellt med
inhämtningen av information ute på projekten, sammanförde teamet olika professionella
grupper från samarbetspartners och branschen för att komma överens om vilka protokoll och
processer som var absolut nödvändiga att hantera i verktyget.
Genom att jobba strategiskt och tillsammans med kunderna har Buildsafe medgrundare kunnat
bygga upp företaget successivt. Initialt anställdes säljare så att grundarna kunde fokusera på
produktutveckling, leverans och implementering. Efterhand tog företaget in personer som
arbetar med att maximera värdet hos kunden vilket gjorde att de växte i kundantal.
Utöver finansiering från branschen och Bygginnovationen har Buildsafe tagit in riskkapital vid
två tillfällen, det första i mars 2017 (3 mkr) och det andra i december 2017 (7 mkr). Företaget
har också vunnit ett antal utmärkelser och tävlingar, däribland Stockholms Stads innovations
stipendium, Swedbanks Framtidspris, Fabeges pris för ung affärsidé, etc. Sommaren 2016
tilldelades Buildsafe, bland tusen sökande företag, utmärkelsen Årets tillväxtbolag i Sverige i
Venture Cup.
Innovationen
Buildsafe omfattar tjänste- och produktinnovationer såväl som förändringar och förbättringar av
användarföretagens arbetsmiljöprocesser, samt nya sätt att organisera och följa upp
arbetsmiljöarbetet på. Affärsmodellen är också ny. Buildsafe säljer en lösning som riktar sig till
projektet som helhet. Ansvarig byggherre eller huvudentreprenör betalar en fast månadsavgift
baserat på kontraktssumma och bygglängd. Det finns ingen uppstartskostnad och avtalet har en
månads uppsägning. Tillgång till statistik och nyckeltal ingår som standard. I och med att
användare byts ut hela tiden på byggena skulle det vara hämmande att länka betalning till
antalet användare. Det skulle också potentiellt innebära att inte alla användare registreras vilket
skulle minska effektiviteten i arbetsmiljööversynen.
All pappershantering som relaterar till arbetsmiljöarbetet är digitaliserat inom ramen för
Buildsafe så att alla vet hur man ska arbeta och vem som ska göra vad. Rapportering, utskick,
påminnelser och protokoll har automatiserats och ansvariga kan hela tiden följa statistiken om
vad som händer i realtid inklusive risker och åtgärder. Över tid har skräddarsydda analystjänster
utvecklats och lagts till erbjudandet till kund.
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Det finns en del lösningar i andra delar av världen men Buildsafe är ensamma om en lösning
som riktar sig till projekten och som fångar hela värdekedjan i byggprojekt. Buildsafe är också
ensam om att erbjuda en lösning som bygger på transparens.
Figur 12: Buildsafe appen

Källa: Buildsafe.

Resultat och effekter
Den största effekten med Buildsafe är att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen har blivit mätbar.
På så sätt är de på väg att skapa en branschstandard. Genom digitaliseringen har kunderna fått
tillgång till nyckeltal och kan styra arbetsmiljöarbetet på ett helt nytt sätt. Ansvariga kan sätta
upp målsättningar och mäta hur lång tid det tar mellan upptäckt av ett fel tills dess att det är
åtgärdat och kan följa utfallet över tid. Eftersom arbetsmiljön blivit mätbar blir det också tydligt
vilka nyckeltal som är viktigare än andra. Vissa kunders ledningar, däribland Zenguns,
använder nyckeltalen från Buildsafe som ett sätt att kontinuerligt följa upp och förbättra
verksamheten.
Genom att digitalisera processerna för dokumentering, rapportering och uppföljning bidrar
Buildsafe till att ge säkerhetsansvariga på byggarbetsplatsen information i realtid även när de
inte fysiskt befinner sig på platsen. Särskilt SME företag får en överblick på ett sätt de inte haft
resurser till tidigare. Genom att systemet automatiskt påminner och följer upp sparas tid på att
slippa jaga enskilda personer vilket minskar belastningen på platsledningen. Det innebär också
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att ansvariga kan fokusera på att inspektera arbetet när de väl befinner sig på bygget istället för
att skriva protokoll vilket frigör arbetstid.
Ett annat resultat av Buildsafe är att det driver på nya beteenden. Även de som redan har bra
processer på plats kan effektivisera sitt arbete genom att använda Buildsafe. Verktyget gör det
möjligt att jobba med alla typer av ronder och engagera alla kategorier av hantverkare på en
byggarbetsplats. Alla får dessutom automatisk återkoppling vilket driver på rätt beteenden. Det
faktum att verktyget återkopplar skapar incitament att göra rätt. Eftersom resultaten visas upp
och är transparenta vill de flesta prestera väl. På Zengun fanns initialt farhågor om att införandet
av Buildsafe skulle leda till mer arbete men deras erfarenhet är att det blivit precis tvärtom.
Arbetsmiljöarbetet underlättas av Buildsafe. Zengun har också upplevt att Buildsafe skapat ett
lugn på projekten eftersom man nu automatiserat påminnelser till åtgärdsansvariga och då
slipper den manuella hanteringen.
Tack vare Buildsafe kan byggherrar numera ställa krav på entreprenörerna, som i sin tur kan
ställa krav på sina under-entreprenörer. Långsiktigt kan det underlätta för entreprenörer att
konkurrera med ett seriöst och kvalitativt arbetsmiljöarbete. För byggherrar är det positivt att en
part håller koll på arbetsmiljöarbetet eftersom det då blir standardiserat och alla inblandade
aktörer kan ta del av samma information. För entreprenörer som Zengun har det blivit synligt
vilka underleverantörer som kunnat leverera och vilka som haft problem.
På Urban Escape, ett av BuildSafes stora projekt, har användningen inneburit stor transparens
kring säkerhetsarbetet på bygget. Data som genererats har kunnat delas och diskuteras mellan
alla inblandade entreprenader.
Kritiska framgångsfaktorer
Buildsafe har fått kämpa för att bevisa sig för branschen. En avgörande händelse för
kommersialiseringen av Buildsafe var att de i oktober 2015 fick komma in på Urban Escape,
miljardbygget kring Gallerian i Stockholm, genom Zengun som var första entreprenör på plats.
Beställaren, AMF Fastigheter, gav Buildsafe tre månader på sig att bevisa att produkten kunde
användas där. Teamet fokuserade på att visa att de hittat en branschstandard som kunde
leverera i den komplexa miljön på Urban Escape. I januari 2016 ombads alla entreprenörerna
på Urban Escape att använda Buildsafe för sina skyddsronder. Att Zengun sedan infört
Buildsafe som standard på alla sina projekt har visat andra att produkten är bra.
Eftersom de som genomför ronderna oftast har roller som omfattar många ansvarsområden,
inte bara arbetsmiljö, behöver det vara lätt att genomföra åtgärderna. Bottom-up approachen
som Buildsafe initialt tog i utvecklingen av appen har säkrat att produkten faktiskt möter ett
behov ute i byggprojekten och är användarvänlig. Buildsafe har varit lyhörda för återkoppling
ifrån branschen. Resultatet är ett användarvänligt digitalt verktyg som inte kräver utbildning av
användaren för att komma igång. Buildsafe skapar även värde för olika användartyper vilket
bidragit till framgången. Sammantaget har enkelheten och användarvänligheten varit kritiska
framgångsfaktorer. Inom Zengun har både användarna i projekten och företagsledningen sett
en stor nytta med att digitalisera arbetsmiljöarbetet. Mycket feedback och engagemang har
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kommit från användarna i projekten. Förbättringsförslag har testats, utvärderats och
implementerats löpande i projekten.
Andra framgångsfaktorer har varit att medgrundarna haft förankring i byggbranschen och
kommit in med nya perspektiv från andra branscher. Samuel Jaegers koppling till branschen var
viktig i början. Viktor Brobergs och andra medgrundares tidigare erfarenhet var avgörande för
att utmana gamla sanningar och skapa ett modernt arbetssätt.
Buildsafe erbjuder en kundsupport som svarar på telefonsamtal inom en minut mellan kl. 7 och
17. När hantverkare eller skyddsombud ute på byggena behöver hjälp får de det på en gång
vilket gjort att implementeringen av Buildsafe på byggen underlättats.
Hinder
Buildsafes erfarenheter visar att det inte nödvändigtvis är tekniken som är svår i utvecklingen
eller i implementeringen utan att få till användandet. Många hantverkare hade inte jobbat digitalt
när Buildsafe infördes på deras projekt. Användarna hade heller inte nödvändigtvis använt
smartphones så det tog tid att komma igång. Det blev tydligt att det krävdes ett stort fokus på
användarvänlighet för att verktyget skulle tas emot väl av hela projektorganisationen.
Tekniskt sett har det varit komplext att göra ett gränssnitt i plattformen som fungerar när
hantverkare är aktiva på flera projekt samtidigt och kanske i olika roller. Tanken var att det ska
vara möjligt att använda samma personliga information oavsett vilket byggprojekt personen
jobbar på för tillfället. Det har dock krävt en stor arbetsinsats från Buildsafes sida att klara ut hur
behörigheterna ska se ut.
Ofta saknas en budget för arbetsmiljö och IT i byggprojekt i Sverige vilket inte underlättat
spridningen av Buildsafe. Så är det till exempel inte i Storbritannien där varje projekt avsätter
resurser för arbetsmiljöarbete. Det är också en av anledningarna till varför Buildsafes första
utländska expansion är just Storbritannien.
Buildsafe upplevde initialt att det var en utmaning att rekrytera viss typ av personal bland annat
pga. att branschen upplevs som mansdominerad och konservativ. I och med att de etablerat ett
varumärke och jobbar med bolag som vill ändra på branschen har det blivit lättare.
Tips och råd
Vill man förändra och förbättra är det viktigt att vara transparent med det man vill åstadkomma.
Allt är inte företagshemligheter. Det går att testa steg-för-steg i liten skala vad som fungerar
utan att bränna hela utvecklingsbudgeten på en gång.
Bredda målgrupperna för rekrytering. Många från andra branscher skulle kunna påverka
byggbranschen positivt men byggbranschen är för smal och för fokuserad på att anställa
ingenjörer från KTH. Det behövs bredare kompetenser. Entreprenadföretag skulle som ett första
steg kunna gå ut och rekrytera mer proaktivt på andra skolor än de traditionellt sett gör.
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Våga testa att innovera. Ge mandat till användarna att testa innovationer i praktiken, i liten
skala, och utvärdera. Sannolikt fungerar bara en liten del men de som gör det kan göra stor
skillnad. Trösklarna för att använda nya verktyg kommer också att minska med tiden när
medarbetare blir vana att experimentera och utveckla nya arbetssätt.
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