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Abstract

Quality assurance with digital assistive technology

Lovisa Alving & Klas Garney

For a long time, the construction industry has lagged behind in the 
field of digitalization. It is about time for the industry to find 
new tools to be able to deliver a higher standard of quality 
assurance. This report is concerned with the application BIM 360 
Field, which is a cloud based IT-tool and can be used by anyone on 
the construction site. The application has multiple areas of usage, 
including deviation handling, self-monitoring, QR-code, inspection 
and completion plans.

The purpose of the study is to examine how effective BIM 360 Field 
is compared to the industry’s traditional way of handling 
deviations. This degree project is written in cooperation with 
Skanska Sverige AB and the project “J-huset” in Uppsala. The purpose 
is further to examine if BIM 360 Field can be applied and used for 
the inspection of “J-huset”.

The study has been carried out through interviews with the 
production management on various projects. Interviews, as well as an 
introduction to the application, have been carried out with 
proficient staff from Skanska. A field study has been undertaken on 
the “J-huset” in Uppsala for the purpose of gaining a personal 
opinion as well as knowledge of the application.

The result gained from the study is that BIM 360 Field has great 
potential for saving time during the construction process. From the 
interviews with production management, who used BIM 360 Field during 
production, some issues have been identified with the application.

The conclusion in this study is that the BIM 360 Field is applicable 
to the “J-Huset” in Uppsala. The program is user friendly and has 
great potential to streamline work on quality assurance in 
production. In order to achieve a successful result, it is 
recommended to use the program at an early stage and throughout the 
production
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Sammanfattning 

Byggbranschen har sedan länge legat efter gällande digitalisering. Det är 

hög tid att branschen hittar nya hjälpmedel för att kunna leverera en 

högre kvalitetssäkring. Denna rapport tar upp programmet BIM 360 

Field, som är ett molnbaserat IT-verktyg och kan användas av alla på 

byggarbetsplatsen. Programmet har flertalet olika användningsområden 

som bland annat är avvikelsehantering, egenkontroller, QR- koder, 

besiktningar & färdigställandeplaner. 

Syftet med studien är att undersöka hur effektivt BIM 360 Field är 

gentemot det traditionella sättet att arbeta med avvikelser i 

byggbranschen. Examensarbetet skrivs i samarbete med Skanska AB och 

projektet J-huset i Uppsala. Syftet kommer också vara att undersöka om 

BIM 360 Field är applicerbart på J-huset för besiktningen. 

Studien har utförts med intervjuer från produktionsledning på 

olika projekt. Det har också gjorts intervjuer och introduktion till 

programmet med kunnig personal inom Skanska. En egen fältstudie har 

gjorts på J-huset i Uppsala för att få en egen uppfattning och kunskap om 

programmet. 

Resultatet från studien är att BIM 360 Field har stor potential till att 

kunna spara in tid under byggprocessen. Från de intervjuer som har 

gjorts med produktionsledning som använt BIM 360 Field i produktion 

så har det uppkommit brister kring programmet.  

Slutsatsen i den här studien är att programmet BIM 360 Field är 

applicerbart på J-Huset i Uppsala. Programmet är användarvänligt och 

har stor potential att effektivisera arbetet med kvalitetssäkring i 

produktion. För att uppnå ett lyckat slutresultat rekommenderas att 

använda programmet i  ett tidigt skede och under hela produktionen.  

Nyckelord: BIM 360 Field, kvalitetssäkring, avvikelser 



vii 
 

Förord 

Det här examensarbetet är den avslutande delen på 

högskoleingenjörsprogrammet med inriktning byggteknik. Kursen är på 

15 högskolepoäng och har skrivits i den sista perioden under 

vårterminen 2017. Examensarbetet har skrivits med Skanska Sverige AB 

som uppdragsgivare. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Åsa 

Hedlund Lindqvist, som har varit engagerad och kommit med bra 

synpunkter under arbetets gång. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Annika Dahlén som har varit behjälplig med kontakter inom 

Skanska samt kommit med idén till examensarbetet. 

Vi vill rikta ett stort tack till Skanska som gett oss möjligheten att 

fördjupa oss i programmet BIM 360 Field och få en större inblick i 

byggbranschen. Ett stort tack till projektet J-huset i Uppsala, som har 

bidraget med kontorsplatser och mycket värdefull kunskap från 

personalen. 

Slutligen vill vi tacka alla vi har intervjuat och som har kommit med 

värdefulla synpunkter och åsikter till vårt examensarbete. 

 

 

Maj 2017 i Uppsala 

Lovisa Alving & Klas Garney 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Att bygga hus är oftast en lång och komplicerad process med många 

parter inblandade. Det finns flera olika lagar och regler som företagen 

ska förhålla sig till och från idé till färdig fastighet är unikt för varje 

byggnadsprojekt. 

Under första året efter inflyttning uppgår byggföretagen och 

kundernas sammanlagda indirekta kostnader till ca 820 miljoner kronor 

på grund av fel och brister i nybyggda bostäder. Därtill kommer också 

motsvarande kostnader för byggnader som är äldre än ett år med 

antagande att nedlagd tid successivt avtar. Den totala indirekta 

kostnaden efter ibruktagande hamnar då på ca 1 270 miljoner kronor per 

år för bostäder i hela Sverige. 

En studie av Boverket antyder att 15 procent av arbetstiden läggs 

på ett avslutat projekt och då går den procenten av engagemanget till 

spillo för ett annat nytt projekt. Det kan då bildas en ond spiral som 

medför sänkt engagemang och förhöjd personalomsättning som bidrar 

till en förhöjd kostnad för bygget och kan leda till försämrad kvalitet i 

det nya projektet [1]. Det här ställer höga krav på byggföretagen att ha 

ett fungerade system för minimering av fel och brister i nybyggnationer. 

BIM 360 Field är ett nytt IT-verktyg inom företaget Skanska som 

möjliggör ett workflow i realtid samt en tydligare uppföljning av 

kvalitén genom att ha löpande hantering av kvalitetsavvikelser. 

Programmet är molnbaserat och är tillgängligt för alla på 

byggarbetsplatsen. Eftersom alla byggprojekt är unika behövs det ett bra 

system för uppföljning av avvikelser och för att kunna genomföra en 

säker överlämning. I nuläget finns det inget effektivt upplägg för detta 

och BIM 360 Field skulle kunna vara lösningen. Kan ett digitalt system 
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vara ett hjälpmedel för underlätta uppföljningen och hanteringen av fel 

och brister? Är 360 Field svaret? 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB är ett av Sveriges största byggföretag som 

grundades i Malmö år 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet [2]. 

Idag är Skanska verksam i 10 länder i Europa och USA. 2016 omsatte 

företaget 151 miljarder kronor, och har 42 900 anställda i koncernen [3]. 

Verksamheten i Sverige är uppdelad i 4 grenar som är bygg- och 

anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 

Fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. Skanska är den 

ledande samhällsutvecklaren av grönt bygge, klimatarbete och av social 

hållbarhet [4]. 

Företaget arbetar hårt för att uppfylla sina fyra värderingar: 

 

Figur 1.1 Skanskas värderingar 
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Följande är citerat från Skanskas hemsida: [5] 

“Värna om livet 

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Vi 

går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främjar hälsa och 

välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal 

miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer. 

 

Agera etiskt och öppet 

Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet 

med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett 

arbetsklimat där alla får komma till tals. 

 

Bli bättre - tillsammans 

Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande 

organisation och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger ett Skanska-

team tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och de samhällen där vi 

verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera bästa tänkbara lösning. Vi 

främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för 

varandra. 

 

Vid kundens sida 

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos 

våra kunder och deras kunder. Vi finns här för att hjälpa våra kunder att göra 

sina visioner till verklighet.” 
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1.2.2 Beskrivning av projektet J-huset 

Inom Akademiska sjukhusområdet i Uppsala ska en nybyggnad 

uppföras för avancerad vård och behandling. Byggnadens benämning i 

projektstadiet är J-Huset och omfattar ca 59 500 kvadratmeter bruttoarea. 

Bygget är en generalentreprenad med samverkan mellan Skanska, SH-

Bygg och Tema med Landstingsservice Uppsala som beställare. Den 

planerade vården i sjukhuset är bland annat operation, strålbehandling, 

bilddiagnostik och onkologisk verksamhet. Sjukhuset ska utformas med 

en hög grad av generalitet och flexibilitet för att kunna anpassa 

byggnaden till den snabba utvecklingen som vårdverksamheten 

genomgår. Det kommer att konstrueras luftbroar som förbinder J-Huset 

med det befintliga sjukhuset, framför allt för byggnaderna med 

avancerad behandling [6]. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka om 360 Field är ett lämpligt 

verktyg för uppföljning av kvalitet samt om det är ett effektivt 

hjälpmedel för kvalitetssäkring på J-huset. 

 

Frågeställningar som behandlas i denna rapport är: 

● Fungerar 360 Field på J-Huset? 

● Går det att spara tid? 

● Hur kvalitetssäkrar byggbranschen under produktionsstadiet 

med avseende på byggteknik? 

● Papper & penna gentemot digitala IT-verktyg, vilket är mest 

effektivt? 
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1.4 Mål 

Skanska skriver in i sina avtalsmallar att fler entreprenörer ska övergå 

och använda sig av 360 Field, eller likvärdiga program. Målet är att 360 

Field ska bli ett mer återkommande verktyg inom Skanska och vara ett 

användarvänligt verktyg för kvalitetsavvikelser. Med 

erfarenhetsåterföring från referensprojekt ska det undersökas om det är 

applicerbart på ett stort projekt som J-Huset Akademiska Sjukhuset 

Uppsala. 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Metodval 

I denna rapport har kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats för 

insamling av data. Kvalitativ metod inom samhällsvetenskap är ett 

begrepp för ett arbetssätt där forskaren tar in mjukdata som sociala 

aspekter samt människans handlingar och deras innebörd [7]. 

Kvantitativ metod är hårddata och innehåller faktabaserad, mätbar data 

som kan analyseras med testbara hypoteser [8]. Med kvalitativ metod har 

vi samlat in sekundärdata genom litteraturstudie och primärdata med 

personliga intervjuer. En fältundersökning har gjorts för att få en egen 

uppfattning om programmets användarvänlighet. 

 

1.5.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är utförd genom sökningen i olika databaser, där 

Uppsala Universitetsbibliotek och diva-portal är grunden för 

informationshämtning. Sökorden som har använts för att hitta relevanta 

artiklar är bygg, byggteknik, avvikelse, kvalitet, BIM och kontrollplan 

PBL. Informationen har också hämtats från vetenskapliga artiklar, 
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rapporter samt litteraturer. All litteratur har granskats kritiskt för att få 

tillförlitliga källor. 

 

1.5.3 Intervjuer 

För en tydligare uppfattning om huruvida 360 Field fungerar i praktiken 

har intervjuer gjorts med personer som har haft en nära kontakt med 

programmet i tidigare projekt. De fem intervjuade personerna är en 

produktionsingenjör, två projektingenjör, en produktionsledare samt en 

besiktningsman. Intervjuerna har utförts med kvalitativ metod enligt 

McCracken “the less is more” vilket innebär att det inte är mängden av 

data utan innehållet som är väsentligt [9]. Eftersom programmet är ett 

nytt hanteringsprogram för Skanska valdes kvalitativ metod med ett 

fåtal informanter som har djupare kunskap om programmet. 

Informanterna svarade på generella frågor om programmet, 

kvalitetssäkring samt frågor som är anpassade efter deras yrkesroll. 

Intervjuerna har skett uteslutande med personlig kontakt men några 

intervjuer har utförts på telefon av geografiska skäl. Informanterna 

kommer vara anonyma för fri talan.  

 

1.5.4 Fältundersökning 

En fältundersökning på projektet J-huset har utförts för att få en egen 

uppfattning av hur programmet fungerar. För att komma igång med 

fältstudien användes en testversion av programmet BIM 360 Field, vilket 

fick till följd att en kvantitativ undersökning kunde göras. Eftersom 

projektet är stort gjordes en avgränsning till våningsplan och fasader. 

Innan fältstudien kunde utföras behövdes förinställningar av ritningar, 

företag, personer och behörigheter. Ute i fältet användes en iPad som 

hjälpmedel för att lägga in simulerade fel/brister i byggnaden. När 
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kontrollrundan var klar gjordes en synkning mellan iPaden och datorn, 

där en överskådlig rapport genererades för alla fel och brister. 

 

1.6 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till att bara ta upp produktionsstadiet i 

byggprocessen. Förstudie, projektering samt förvaltning kommer inte att 

behandlas i rapporten. Det kommer inte att tas upp någon aspekt på 

ekonomi, utan det är bara arbetstid som kommer att sättas i perspektiv. 

 

  



8 
 

 

2. LITTERATURSTUDIE 

2.1 Kvalitet 

Kvalitet är ett brett begrepp och tolkningen av ordet beror på vem som 

frågas. Själva ordet kvalitet härstammar ursprungligen från latin och kan 

översättas till beskaffenhet eller egenskap [10]. Två kända exempel på 

definitionen av begreppet kvalitet är bland annat “fitness for use” av Juran 

år 1951 [11] samt “quality should be aimed at the needs of the customer, present 

and future” som är framtagen av Deming år 1986 [12]. Jurans definition 

“fitness for use” kan översättas till “användbarhet” och syftar främst på den 

användarvänliga aspekten av en vara eller tjänst, där Demings definition 

också lyfter fram att man måste ta hänsyn till kundens förväntningar och 

behov i framtiden. 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2000 har en definition av 

kvalitet som är “den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, 

d.v.s. behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller 

obligatorisk”[13]. 

Med dessa tre olika definitioner på begreppet kvalitet har Klefsjö 

& Bergman (2007) själva föreslagit en definition som lyder “kvaliteten på 

en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar” [14]. 

 

2.2 Kvalitetssystem 

Ett kvalitetssystem är ett system som beskriver hur olika processer i ett 

företag ska bedrivas för att kunna säkerställa en god kvalitet på 

företagets produkter och tjänster. För att ständigt kunna jobba med 

förbättringar inom kvalitetsarbete upprättas det riktlinjer för hur det ska 

arbetas med kvalitet. En definition av kvalitetssystem är “organisatorisk 
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struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och 

styrning av verksamheten med avseende på kvalitet”. Ett kvalitetssystem som 

är känt över hela världen är kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2000, 

som definieras som “ledningssystem för att leda och styra en organisation med 

avseende på kvalitet”. ISO 9000 är en vidareutveckling på det 

kvalitetssystem som militära beställare i USA och NATO tog fram på 

1930-talet. Deras ändamål var att ta fram en standard för hur deras 

leverantörers verksamhet skulle kunna utvärderas med avseende på 

kvalitetsarbete [15]. 

 

2.3 Avvikelsehantering 

Kvalitetsbrister uppstår när en vara eller tjänst inte uppfyller en kunds 

behov. Storleken på kvalitetsbristerna beror på hur stor avvikelsen är 

från önskat resultat. Lars Sörqvist har definierat avvikelser i två olika 

typer, dessa är tillfälliga och kroniska. De tillfälliga avvikelserna är sådana 

som uppstår och åtgärdas dagligen. Här strävas det efter att hela tiden 

återgå till en normal nivå, vilket gör att arbetssättet för att åtgärda dessa 

tillfälliga avvikelser kallas för styrning eller korrigering. Denna styrning 

utförs vanligen direkt av de som drabbats av problemet. De kroniska 

avvikelserna är ofta dolda och sådana som oftast accepteras, vilket gör 

dessa svårare att upptäcka. Eftersom dessa fel oftast accepteras är det 

inget som medarbetaren brukar anmärka på, och kommer att bestå tills 

en förändring sker i verksamheten [16]. 

 

2.4 Kontrollplan PBL & egenkontroll 

Plan- och bygglagen skrevs om år 1995 och innan detta var det ingen som 

ansågs ha det fulla ansvaret för att byggnader skulle uppfylla samhällets 

krav. Det fanns en praxis om att byggherren skulle utse en 
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dagkontrollant som var ansvarig för de kontroller som byggherren 

ansågs nödvändiga. Kommunens byggnadsinspektörer gjorde också 

arbetsplatsbesök och kom med synpunkter. Slutligen skulle 

entreprenören också utse en ansvarig arbetsledare, som skulle ansvara 

för att byggnadslagstiftningen följdes. Allt detta gjorde att ansvaret var 

fördelat på byggherren, entreprenören och byggnadsinspektören, vilket 

lätt ledde till att ansvaret skylldes på varandra när något gick snett [17]. 

Efter PBL skrevs om fick byggherren allt ansvar för att byggnader 

skulle uppfylla samhällets krav. Om byggherren inte har den 

kompetensen anlitas idag en kontrollansvarig, KA. Kontrollansvariga är 

den som har ansvar att upprätta och presentera en kontrollplan till 

byggnadsnämnden. Kontrollplan PBL är ett samlat dokument som ska 

redogöra för vilka kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt 

för att säkerställa att samhällets alla krav uppfylls. Kontrollplanen är 

utformat med antingen egenkontroller eller kontroller av fristående 

sakkunniga [18]. 

För att underlätta för de som ska göra egenkontrollerna och för att 

minimera risken att något missas brukar egenkontrollen utformas som 

en checklista och kan innehålla några av följande punkter: 

● Vad som ska kontrolleras 

● Vem som ska kontrollera 

● Hur det ska kontrolleras 

● När det ska kontrolleras 

● Vilket resultat kontrollen ska jämföras med 

● Hur resultat för kontrollen ska redovisas [19] 

 

Definitionen av egenkontroller är enligt Hans Severinson “en 

undersökning som utförs i egen verksamhet, på eget ansvar, för att fastslå om ett 

objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav”. För att en 
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egenkontroll ska ha något mervärde måste den dokumenteras, annars 

finns det ingen möjlighet att visa eller följa upp egenkontrollen i 

framtiden [20]. 

Förutom egenkontrollen i en kontrollplan ska det i 

nybyggnationer säkerställas att väsentliga tekniska egenskapskrav 

uppfylls. I befintliga byggnader ska det säkerställas att förbudet mot 

förvanskning följs samt kravet på varsamhet [21]. 

 

2.5 Besiktning 

2.5.1 Förbesiktning 

En förbesiktning är en besiktning som kan göras under entreprenadtiden 

innan entreprenören bygger in vissa delar, som då blir oåtkomliga vid 

själva slutbesiktningen. Det kan också göras en förbesiktning om 

entreprenören eller beställaren i förväg vill att besiktningsmannen gör en 

bedömning av ett visst arbete som återkommer i ett stort antal eller sätta 

en standard på kvalitetskravet för utförandet, så kallat normerande 

förbesiktning. Entreprenören och beställaren har båda också rätt att 

påkalla förbesiktning om delar av byggnaden behöver tas i bruk innan 

slutbesiktningen [22]. 

 

2.5.2 Slutbesiktning 

Slutbesiktningen är den besiktning som görs vid överlämnandet av 

entreprenaden till beställare. I denna process ska det kontrolleras att 

entreprenaden uppfyller kontraktet och att allt arbete är utfört 

fackmässigt. Vid en godkänd slutbesiktning upphör entreprenadtiden 

och garantitiden börjar [23]. 
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2.5.3 Efterbesiktning 

En part har rätt att påkalla en efterbesiktning för att kontrollera att brister 

som har noterats vid tidigare besiktning har åtgärdats. Fel och brister 

som inte tidigare har noterats ska inte tas upp i en efterbesiktning. I 

protokollet över efterbesiktning noteras de fel som inte har åtgärdats 

eller de eventuella följdfel som har uppkommit vid själva åtgärdandet 

[24]. 

 

2.5.4 Garantibesiktning 

Garantibesiktning ska ske strax före utgången av den kortaste 

garantitiden. Den kortaste garantitiden är två år och gäller för material 

och varor. Denna påkallas av beställaren och syftet är att undersöka vilka 

fel och brister som uppkommit under garantitiden [25]. 

 

2.6 Historiskt perspektiv på ritningshantering 

Tekniska ritningar har genom tiderna gått från handritade till 

tredimensionella. Handritning har genomförts i alla tider och kan 

fortfarande äga rum i dagens samhälle, även om det oftast bara är vid 

väldigt simpla ritningar. Med datorn har flertal program tagits fram för 

att underlätta konstruering av ritningar. 

Ett utav de vanligaste programmen som hanterar ritningar är AutoCAD 

som togs fram i början på 80-talet och möjliggjorde att man ritade direkt 

i datorn och kunde således ha allting sparat digitalt. Varje teknikområde 

kan rita i ett eget lager och stämma av att ändringar inte krockar med 

andra teknikområden [26]. Det var inte förrän 1993 som version 12 av 

Autocad kom ut till Windows, vilket fick ett stort genomslag på grund 

av användarvänligheten [27]. 
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BIM är en vidareutveckling av 3D-ritningar och betyder Building 

Information Model. Skillnaden mellan en 3D-modell och en BIM-modell 

är att BIM också innehåller information om det ritade objektet, och inte 

endast dimensioner. Har man ritat upp en byggnad i BIM kan detta 

betyda att modellen innehåller information om väggtyper och väggars 

uppbyggnad. Det går också att ta fram mängder så man kan få ut antalet 

kvadratmeter av den specifika väggen i byggnaden [28]. 

Nu börjar både 4D och 5D att utvecklas, där 4D möjliggör 

visualiseringen av en tidplan i samma modell och där 5D även kan ta 

hänsyn till kostnader. Detta bidrar till en snabbare analys av ett 

byggprojekt med avseende på tid och kostnad, innan bygget ens har 

börjat. Det finns också möjlighet att ändra design- och 

produktionslösningar och prova olika alternativ. Detta kallar Vico 

Software för “produktionsoptimering” [29]. 

 

2.7 Digitalisering i byggbranschen 

Digitalisering i byggbranschen kan definieras och tolkas på flera sätt. 

Svensk byggtjänst har en podcast som heter “Snåret” och i avsnitt 30 

diskuterar panelen vad ordet digitalisering har för innebörd. 

En första tolkning från podcasten av Mattias Hindfelt, som jobbar 

i byggbranschen, säger att han tycker att ordet digitalisering är ett 

“floskelord”. Han menar också på att digitalisering inte bara innebär att 

det analoga blir digitalt, utan att man också tillför något nytt till 

samhället. 

Den andra tolkningen från Joakim Jardenberg, som jobbar inom 

offentlig sektor. För honom innebär ordet, skillnaden mellan den världen 

som någon föds in i idag och den världen som någon föddes in igår.  
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Det betyder att det är en ständig förändring och inte något man gör och 

sedan är det klart, utan detta kommer vi att leva med. 

En tredje tolkning från Lisa Lindström, som driver eget företag 

där hon använder design för att utveckla digitala tjänster, tycker att det 

måste börja pratas mer om att använda teknik som en möjliggörare i 

förändringsarbete. Lisa menar att teknik kan användas för att bli mer 

effektiva, och menar då att digitalisering är ett mjukare begrepp. Hon 

lägger också tyngd på att varje verksamhet bör själva beskriva vad de 

menar med digitalisering [30]. 

Byggbranschen har under en längre tid legat efter gällande 

digitalisering. En studie från Strategy& visar att byggbranschen ligger 

sämst till jämfört med övriga branscher. Studiens index bygger på fyra 

stycken separata aktiviteter som är ingång, bearbetning, produktion och 

struktur. Byggbranschen hamnar längst ner på listan med ett index på 

34.9 och där medelindex över alla branscher ligger på 43.9 [31]. 

 

Figur 2.1 Index över digitalisering av olika branscher [32] 
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I en artikel berättar företaget Midroc Electro hur de som entreprenör 

funderade på alternativa lösningar till ritningsrullar. En idé om att få 

över ritningarna digitalt till läsplattor väcktes och sattes i produktion. 

Till följd av detta kunde man få med sig alla ritningar på en gång, via 

läsplattan, istället för att ta med varje ritning i pappersform. Detta ledde 

till en mer tidseffektiv produktion och denna idé är ett väldigt enkelt 

initiativ för att komma igång med digitaliseringen [33]. 

 

 

2.7.1 Autodesk BIM 360 Field 

Autodesk grundades 1982 och är den ledande leverantören av 

datorprogramvara inom konstruktion, design och digital information. 

När Autodesk introducerade AutoCAD har företaget Autodesk haft den 

bredaste portföljen gällande 3D-program. Idag finns nästan alla 

Autodesk programvaror som applikation i iPhone, iPad och Android 

som ökar tillgängligheten och användning för programvaran [34]. 

Ett program som Autodesk har i sin produktfamilj är BIM 360 

Field. 360 Field är ett mobilt molnbaserat IT-verktyg för 2D- och 3D-

ritningar som möjliggör ett “workflow” i realtid. Field är ett verktyg som 

ska underlätta arbetet ute i fältet med förbättring av kvalité, säkerhet och 

driftsättning av byggnad. När lokaliseringen för fel och brister i 

produktionen görs, används en läsplatta som hjälpmedel där kartnålar i 

2D och 3D släpps på ritningen för att markera fel [35]. 

 

2.7.2 QR-kod 

En QR-kod är en typ av streckkod, men istället för streck är den uppbyggd 

som ett fyrkantigt mönster i svart och vitt. QR står för “Quick Response” 

som kan översättas till “snabbt svar” vilket betyder att det går snabbt att 
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få tillgång till en stor mängd information. Koden togs fram av företaget 

Denso år 1994 i Japan. De största skillnaderna mellan en traditionell 

streckkod och en QR-kod är att den sistnämnda kan skannas från flera 

olika håll. Den kan även skannas om den är delvis skadad eller dold och 

QR-koden innehåller mycket information på en mindre yta. För att läsa 

av en QR-kod behövs en skanner. Detta har avancerats på senare år och 

med dagens mobiltelefoni går det att ladda hem en applikation och 

skanna av en QR-kod med mobiltelefonens kamera. Då fås direkt 

åtkomst till den information som finns i koden [36]. 

 

Figur 2.2 Exempel på hur en QR-kod kan se ut 
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3. RESULTAT 

3.1 Implementering av 360 Field 

För att underlätta implementering av digitala hjälpmedel skriver 

Skanska i sina avtalsmallar under punkt AFC.242: 

“Entreprenören ska ansluta sig till beställarens elektroniska verktyg, 360 Field 

för kontinuerlig registrering och åtgärder av kvalitetsbrister under entreprenad- 

och ansvarstiden. Meddelanden som skickas mellan parterna betraktas som 

skriftliga. Beställaren tillhandahåller applikation och utbildning. Entreprenören 

svarar för erforderlig hårdvara samt inhämta information beträffande hårdvara, 

mjukvara samt applikation via Autodesk hemsida.” 

Fältstudien började med att testa programmet 360 Field till J-huset, 

med hjälp av en kunnig person i programmet från Skanska. För att kunna 

använda programmet och lägga in åtgärder, som inte skulle skickas ut i 

verkliga projekt, skickades en inbjudan till ett testprojekt. Därefter 

gjordes en nedladdning av programmet till projektets iPad, som kunde 

laddas hem gratis från iTunes. 

Introduktionen skedde över telefon och tog ca 30 min. Denna kan 

självfallet variera beroende på erfarenhet från tidigare program. Nedan 

visas några olika svar som kommer från frågan “Hur lång introduktion 

hade ni?”. Frågan är ställd till produktionsledning från några olika 

projekt: 

“Det fanns en utbildningsdag som var en halv dag. Nästan alla UE var med på 

introduktionen även om det bara var ca 2/10 som faktiskt jobbade i programmet 

sen.” - produktionsingenjör 

 

“Vi har en PowerPoint som brukar ta ungefär en heldag för alla på projektet att 

gå igenom. Grundläggande kunskaper i programmet tar ungefär 1 timme, och 

ytterligare 2-3 timmar för de som ska vara Project admin.” - projektingenjör 2 
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“Jag var den som implementerade 360 i projektet. Har också åkt runt i distriktet 

med projektingenjör 2 och lärt upp. För introduktion så hade jag en PowerPoint 

presentation som tog ca 1 h. Det kan vara bra att ha en i projektet som verkligen 

kan programmet så alla kan fråga när det är något de behöver hjälp med.” - 

produktionsledare 

 

“Vi har inte någon direkt genomgång. Jag själv har lagt väldigt många timmar 

på att implementera programmet på projektet och funderat på hur man ska skapa 

ritningsstrukturen på bästa sätt.” - projektingenjör 1 

 

“Alla som var involverade hade en träff på bygget, där det kom en person från 

Skanska som kunde programmet. Vi hade våra paddor med oss och så visade dom 

på storbild samtidigt som vi kunde klicka och testa. Det tog ungefär en timme. 

Egentligen behövde jag inte lära mig detta eftersom jag hade hjälp av en 

arbetsledare till besiktningen.” - besiktningsman 

 

För att få rätt förutsättningar för varje projekt kan man själv göra 

anpassade inställningar i BIM 360 Field. Inställning som provades på J-

huset var att lägga in färdiga åtgärder. Dessa åtgärder valdes ut beroende 

på hur vanliga och hur återkommande de skulle kunna bli. Detta 

möjliggör att det direkt kan väljas en färdig åtgärd i programmet, istället 

för att skriva in den manuellt varje gång. Åtgärden som lades till i 

programmet var “bättring målning”. 
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Figur 3.1 Skärmavbild av inställningar i programmet. 

 

Det som också behövs för projektet är att välja ut vilka och antalet 

ritningar. För J-husets test-projekt användes planritningar för samtliga 

plan och fasadritningar, dessa har statusen bygghandling. 

Nedan visas svar på frågan “Hur kom ni fram till vilka ritningar som 

ni behövde i programmet?”. Frågan är ställd till produktionsledning ifrån 

olika projekt: 

“Hade en konferens med hela projektet där vi själva diskuterade vilket som var 

bäst. Vi kom fram till att ha planritningar och fasadritningar. Vi provade med 

undertaksritningar men detta blev för krångligt. Man bör ha ganska få ritningar 

men ändå så att det blir tydligt för alla” - produktionsledare 

 

“Detta är ju väldigt projektspecifikt, men planritningar och fasadritningar 

räcker. Mycket bättre att ha översiktsritningar än delritningar, detta eftersom 

det annars blir så mycket olika ritningar och det är lätt att zooma in på 

översiktsritningarna.” - projektingenjör 2 
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“Jag delade upp huset som jag tyckte kändes mest lämpligt för detta projekt. Det 

blev uppdelat i våningsplan, 4 delplan och på rumsnivå.” - projektingenjör 1 

 

När man lägger in de personer som ska arbeta i programmet ger man 

dessa personer en specifik behörighet, beroende på vilken roll de har i 

projektet. Underentreprenörer får rollen subcontractor och har då endast 

befogenhet att lägga in bilder, kommentarer samt avsluta sina egna 

issues. I test-projektet fick vi en roll som administrator, och hade 

möjlighet att bjuda in personer, ändra inställningar, lägga in 

planritningar, stänga issues och lägga upp nya issues. 

 

 

Figur 3.2 Organisationsstruktur för olika behörigheter i 360 Field 

 

3.2 Användarvänlighet 

Användarvänligheten i programmet har under studiens gång 

undersökts och resulterat i att programmet är väldigt lättanvänt när man 

väl har förstått sig på det. Det som kan ta tid är i början när man ska lära 

sig vad alla funktioner betyder samt i vilken ordning man ska trycka för 

att lägga till/ändra saker. Från den egna studien tog det ungefär tre 

timmar att lära sig programmet med hjälp av att testa sig fram på iPaden. 
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Nedan visas svar på frågan “hur har du upplevt systemet överlag?”. 

Frågan är ställd till produktionsledning i några olika projekt. 

“Det är en ganska stor inkörningströskel. Men när man väl har kommit 

igång i programmet och har jobbat med det ett tag så går det ganska snabbt” - 

produktionsingenjör 

 

“Är man van att arbeta vid dator så har det oftast varit positiva reaktioner. Den 

äldre generationen som inte alltid är lika van att arbeta vid dator har oftast inte 

tyckt om iPaden. Men att bara lära sig att registrera ett ärende går snabbt, ca 20 

minuter.” - projektingenjör 2 

 

”Jättebra! Jag använder modellen i iPaden mer än i datorn, för att det är så 

lätthanterligt. Jag jobbar inte så mycket ute i produktionen så jag lägger inte in 

så mycket egna issues men jag tycker det har väldigt mycket bra fördelar 

jämfört med papper o penna. 

Den största fördelen med issues är att man direkt får ett läge i huset, och att 

man kan fota själva felet så man ser direkt vad punkten handlar om.” - 

projektingenjör 1 

 

“Lite klurigt i början, men sedan är det lätt. Lite svårt med vissa engelska ord. 

Funkar perfekt för besiktning och försyn.” - produktionsledare 

 

“Det som blev lite besvärligt var när vi skulle göra våra protokoll. Vi har en 

bilaga som SBR har tagit fram och här fyller vi in allting under “fel”. När man 

istället gör samma moment i 360 så till exempel om man har en skada på en 

vägg, så skriver man “skada” och så trycker man ut punkten i rätt läge. När 

man sedan skriver ut det så får man inte med läget i texten, utan bara på 

ritningen. Detta gör det svårt att fylla i vårt protokoll. Det är enkelt att se dessa 
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lägen när man har paddan men när man bara har protokollet så blir det svårt för 

utomstående att läsa och förstå.” - besiktningsman 

 

Sammanfattningsvis har programmet en stor potential till att vara 

användarvänligt. Det största problemet var svårigheten i början, vilket 

blir en tröskel som man måste ta sig över innan det blir enklare att förstå. 

Ett annat problem har också varit att allting är på engelska, vilket kan 

försvåra för folk som inte är bra på engelska. Utifrån en besiktningsmans 

perspektiv har det varit besvärligt att få över all data från 360 till färdiga 

protokollet. 

 

3.3 Produktion 

När alla inställningarna för J-husets var klara var det dags att göra en 

fältstudie ute i produktion. Fältstudien gick ut på att identifiera brister 

eller fel ute på arbetsplatsen med hjälp av programmet 360 Field. I iPaden 

var det lätt att lokalisera sig och zooma in för att se detaljer på 

ritningarna. När ett fel påträffades kunde man på ett smidigt sätt pricka 

ut felets position, skriva en kommentar samt bifoga en bild på felet. 

Skillnaden som upptäcktes under fältstudien mellan penna och 

papper gentemot BIM 360 Field var att ute i produktionen är 

tidsåtgången ungefär detsamma för anteckning av fel beroende på hur 

stor datorvana personen har. Däremot där den största tiden besparas var 

det administrativa arbetet på kontoret. När skriftliga anteckningar 

gjordes behövdes det först renskrivas, markeras på ritning och skicka ett 

mejl till ansvarigt företag. I 360 Field hanteras dessa moment samtidigt 

när anteckningen görs. Figur 3.3 visar hur det ser ut i iPaden när man ska 

göra en anteckning och figur 3.4 visar hur punkterna visuellt visas på 
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ritningen, där röd punkt är pågående, lila arbete avklarat och grön 

stängd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 skärmklipp från iPad     Figur 3.4 skärmklipp från iPad 

 

När avvikelse hanteras med penna och papper behövs det ett inarbetat 

system med en organiserad mapphantering för att kunna följa upp 

projektets avvikelser. Med Field är allt samlat på samma ställe och allt är 

uppföljningsbart med programmets sortering- & filtreringsfunktion, där 

det bland annat går sortera efter företag, lägen, öppna/stängda issue och 

beskrivning. 

Ett användningsområde som upptäcktes under studien var att det 

var applicerbart till städrond där ett övergripligt visuellt protokoll visar 

vart skräpet ligger och vilket företag som är ansvarig. 
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3.4 QR-kod 

Projektingenjör 1 som intervjuades introducerade QR-koder på en 

nybyggnation i Solna. Dessa koder kommer främst vara till försyner och 

besiktningar. Då kan man enkelt skanna på plats och få upp rätt protokoll 

i iPaden. Varje rum och plan kommer ha en unik QR-kod. Koderna skrivs 

ut på självhäftande papper med hjälp av programmet BarTender och 

klistras upp löpande på rätt ställe i byggnaden. 

 

 

3.5 Egenkontroll 

I 360 Field finns också möjligheten att utföra egenkontroller. Antingen 

hämtar man färdiga egenkontroller eller gör egna, beroende på projekt 

eller företag. Att göra en egenkontroll tar tid och görs i Excel, se figur 3.3. 

När egenkontrollen är klar så kan den sparas till senare tillfälle. Ingen av 

de intervjuade hade provat att göra egenkontroller i 360 Field. Jämfört 

med traditionellt sätt att arbeta med egenkontroller, det vill säga med 

penna, papper och pärmar, sparar egenkontroller både tid och 

pappersutskrifter. Det bidrar också till en möjlighet att spara allting 

digitalt i molnet, istället för pärmar som blir svåråtkomliga. 

 

Figur 3.5 En del av mallen om skapandet av egenkontroll 
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3.6 Besiktning 

De personer som har intervjuats har övergripande använt BIM 360 Field 

till försyn och slutbesiktningar. För att utföra slutbesiktning behövs det 

kompletta handlingar och dessa ritningar kan väljas i samråd med 

besiktningsman och produktionsledningen. De personer som har 

intervjuats rekommenderar att man bör välja översiktsritningar istället 

för delritningar. Under vår fältstudie används enbart plan- och 

fasadritningar och det var fullt tillräckligt. Vid besiktningen går 

besiktningsmannen med iPaden och skriver anmärkningarna. 

Besiktningsmannen på projektet Kungsängen upplevde att det tog 

längre tid att genomföra besiktningen i 360 Field gentemot skriftliga 

anteckningar. Det var också ett problem att få över besiktningspunkterna 

från iPaden till besiktningsprotokollet. Fördelen som de intervjuade i 

produktionsledningen tycker är att det minskar det administrativa 

arbetet på kontoret. Dokumentationen är samlad på ett ställe och 

företagen har direkt åtkomst till deras anmärkningar. Personerna från 

produktionsledningen har varit positiva till BIM 360 Field vid 

användningen av slutbesiktningar och är villiga att använda 

programmet i nästkommande projekt. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Implementering av 360 Field 

För att implementera programmet 360 Field till ett nytt projekt krävs det 

både tid och tålamod. Enligt den egna studien har det gått relativt snabbt 

att sätta sig in i programmet, dock har det endast gjorts en studie med ett 

test-projekt vilket inte tar lika långt tid som att sätta upp ett nytt projekt. 

Utifrån de intervjuade har implementeringen tagit väldigt långt tid och 

det har varit mycket att sätta sig in i. Det är mycket som ska tas i 

beaktning, till exempel hur programmet fungerar, vilka företag som ska 

finnas med, vilka behörigheter alla ska få, vilka ritningar som ska läggas 

upp och i vilken omfattning programmet ska användas. Det som är en 

stor fördel när man gör implementeringen är att ha en introduktion till 

alla som ska använda programmet. Introduktionen har varierat mellan 

de intervjuade men har tagit mellan 1 timme och en heldag. Varför det 

har varierat så pass mycket i tiden med introduktionen är att det tar olika 

långt tid beroende på vilken behörighet personerna ska ha. 

Underentreprenörer, som får rollen subcontractor, tar oftast ganska kort 

tid medan en från produktionsledningen, som får rollen administrator, 

tar längre tid då denne har mer funktioner att gå igenom. 

 

4.2 Användarvänlighet 

Resultatet av användarvänlighet har enligt studien varit att programmet 

är väldigt användarvänligt, dock med en inkörningströskel. Det som 

också måste beaktas är den personliga uppfattningen av vad 

användarvänligt är. Med den snabba utvecklingen av modern teknik kan 

det uppfattas väldigt olika beroende på vilken generation man kommer 

från. Den äldre generationen som inte är van med digital teknik kan 

oftast vara mer motsträviga mot att använda detta i sitt arbete, än med 



27 
 

den yngre generationen som är mer vana med detta från tidig ålder. För 

att få alla involverade i 360 Field, oavsett generation, kan man ha en 

genomgång med läsplattorna för att gå igenom funktionen. Denna 

genomgång bör inkludera alla för att få en god sammanhållning och 

kunna dela med sig av egna erfarenheter av digital teknik. På 

genomgången kan man till exempel gå igenom grundläggande 

funktioner som sätta igång läsplattan, öppna program, skriva, stänga 

program, använda kamerafunktionen. 

Bim 360 Field är på engelska och finns i nuläget inte med någon 

svensk översättning. Detta kan också vara problematiskt då det 

förekommer svåra engelska ord, vilket kan medföra att man också 

motsätter sig att använda programmet. För att underlätta för 

medarbetarna skulle en ordlista kunna skapas med de vanligaste orden 

som förekommer i programmet. Ordlistan bör sättas där det är 

tillgängligt för alla på arbetsplatsen, helst direkt i iPaden. Eftersom alla 

inte är svensktalande på alla arbetsplatser bör man utforma denna 

ordlista till alla språk som används på byggarbetsplatsen. 

 

4.3 Produktion 

Under fältstudien av programmet 360 Field upptäcktes att det var svårt 

i början att lära sig programmet och det var många steg för att lägga upp 

en issue: 

1. Fliken issue 

2. Add issue 

3. Beskrivning av problemet 

4. Add location 

5. Klicka ut kartnål 

6. Spara 
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Det tog längre tid att göra en anteckning i iPaden än på papper. För 

underlätta för användaren skulle det vara smart om man väljer: 

1. Planritning 

2. Add issue 

3. Klicka ut kartnål 

4. Beskrivning av problemet 

5. Spara 

 

Svagheterna med 360 Field är att programmet är väldigt toppstyrda, 

vilket innebär att underentreprenörerna inte kan skicka punkter till 

produktionsledningen. Skanska strävar efter är att ha en god samverkan, 

med att “Bli bättre - tillsammans”, detta för att få ett lyckat projekt både 

ekonomiskt och med nöjd kund.  

Efter vår fältstudie kom det en ny uppdatering på 360 Field och 

det innebär att entreprenören kan lägga upp issue till 

produktionsledningen [37]. Möjligheten att underentreprenörerna kan 

skicka punkter till produktionsledningen är en bättre kvalitetssäkerhet 

eftersom det är underentreprenörer som är mest ute på arbetsplatsen. 

Det som kan hända när produktionsledning bara kan lägga in issues är 

att underentreprenörer kan känna sig otillräckliga.  

På fältstudien och intervjuerna upptäcktes en brist med 

gemensamma punkter där flera företag är involverade. Ett exempel kan 

vara fel eller brist i ett installationsschakt och då kan rör-, el- & 

gipsmontörer samt målare behöva komma dit för att åtgärda problemet. 

En förbättringsmöjlighet kan vara att man skriver en gemensam punkt 

där det första företaget i kedjan klickar att det är klart med åtgärden och 

då får nästa företag en notis att det kan komma och utföra sitt jobb. 
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I programmet kan man lägga in färdiga mallar som, 

egenkontroller, checklistor och vanliga fel. Det som var svårt när vi 

provade i 360 Field att lägga in mallar var att hitta relevanta 

punkter/problem som är vanliga inom produktionen. För effektivisera 

arbetet för kvalitetssäkring behövs det genomarbetade mallar och 

erfarenhetsåterföring från tidigare projekt för kunna skapa relevanta 

mallar. 

Gällande erfarenhetsåterföring är all data samlat på ett ställe och 

det gör det lätt att söka och hitta vanliga fel och brister. I datorn kan man 

skapa egna “Punch List” och lägga till en “Fel i projektering” issue. Vid 

uppkomst av problem som berör projekteringen läggs den under “Fel i 

projekteringen” vilket möjliggör en överskådlig blick över alla 

projekteringsfel som uppstått på projektet. Vid erfarenhetsåterföringen 

kan man skriva ut alla fel och diskutera vidare om det går att undvika 

dessa problem till nästkommande projekt. 

 

Figur 4.1 Visar hur det ser ut i datorn när man skapar en ny Field Process. 
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4.4 QR-koder 

I denna studie var det bara ett projekt som använde sig av QR-koder och 

det var hotell Hagaplan. Utifrån observationer är det rimligt att anta att 

QR- koder skulle kunna användas på flera sätt och projekt. Ett 

användningsområde som kan förbättra både på kvalitet- och 

kontrollhantering är att använda QR-koder till montering av dörrar. QR-

koderna gör det möjligt att koppla varje dörr till en QR-kod till ett 

specifikt läge på ritningen. Se figur 4.2. Idag är det vanligt med dörrkort 

där varje dörr har en kod till exempel DS-02030-1, där D-dörr, S-stål, 02-

plan 2 och de sista siffrorna är koder på dörrens placering. Problem som 

kan uppstå vid stora leveranser är att man kan läsa av fel kod på 

ritningen och dörren placeras fel, med QR-koder skulle dessa fel kunna 

minimeras. 

Nackdelen med QR-koder är att det kräver mycket jobb för att 

hålla informationen i koderna uppdaterade samt att dessa ska innehålla 

aktuella handlingar. Fabriken som exempelvis tillverkar dörrarna måste 

klistra på QR-koderna på dörrarna för det ska bli tidseffektivt och 

kvalitetssäkrat. Det ställer krav på leverantörerna att de måste använda 

sig av QR och kan innebära att de måste uppgradera deras system eller 

byta till ett nytt tillverkningssystem för kunna klara av denna uppgift. 

Det kan då bli kostsamt för leverantörerna samt ta längre tid att leverera. 
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Figur 4.2 QR-kod som visar hur det kan se ut med dörrplacering 

 

Ett annat arbetsområde som skulle kunna effektivisera och undvika fel i 

produktion är användning av QR-koder på ritningar. Koderna på 

ritningarna kan placeras beroende på om man i förväg vet att det 

kommer vara ett avancerat arbete eller arbetet ligger på den kritiska 

linjen. Då kan man lägga in arbetsberedningen och 3D modellen på QR-

koden. 

 

 

4.5 Egenkontroll 

Att göra en egenkontroll i 360 Field tar inte speciellt långt tid. Det finns 

färdiga egenkontroller och man kryssar i “JA, NEJ eller N/A” på varje 

punkt. Fördelen med att göra egenkontrollen i 360 Field gentemot 

papper och penna är att allting sparas digitalt och fler har åtkomst till 

dessa egenkontroller, mot att dessa sparas i en pärm på någons kontor. 

Det som tar tid är när man behöver utforma en egen egenkontroll, detta 
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gör man i Excel och det finns en färdig mall som man fyller i. Detta 

moment kan ta ganska långt tid att göra, speciellt innan man lärt sig hur 

man gör. Det som är bra med detta moment är att så fort man är klar med 

en specifik utformning av en egenkontroll sparas denna och kan 

användas vid senare tillfällen. Detta gör att utformning av 

egenkontroller tar upp ganska mycket tid i början men sedan sparas det 

in i slutändan, när man väl har gjort upp ett eget bibliotek av 

egenkontroller. 

 

4.6 Besiktning 

I de intervjuade projekten har de flesta utfört besiktningen med 

funktionen “issues”, precis som man lägger in vanliga åtgärdspunkter. 

Däremot använde projektet Hotell Hagaplan funktionen “checklist” 

istället, där de la upp en checklista för varje plan och varje rum. 

Skillnaden mellan dessa olika tillvägagångssätt är att på checklistan 

bockar man av ett helt våningsplan eller rum, och med “issues” lägger 

man in en besiktningspunkt för varje enskild åtgärd. På checklistan kan 

man antingen bocka för att hela rummet är godkänt eller underkänt. 

Väljer man markera rummet som underkänt bildas det automatiskt en 

issue och får då skriva in vilka åtgärder som krävs. Vilket sätt man väljer 

att arbeta har till stor del att göra vilket projekt man är på. Det kan 

underlätta med checklista när man har ett stort antal rum, som på till 

exempel hotellbyggnader. 

En förbättringsåtgärd som finns i programmet med avseende på 

besiktningar är när man ska föra över all data till besiktningsmannens 

protokoll får man inte med all data korrekt. Detta eftersom man i 

programmet lägger ut sina punkter direkt på ritningen medan i 

protokollet skriver besiktningsmannen i text vart felet är. En annan 
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synpunkt som kom fram under intervjun är att när man använder 

funktionen “issues” i samband med besiktning ska det skrivas in vilket 

företag som ska åtgärda punkten. Detta har inte något att göra med 

besiktningsmannen och skulle underlätta för framtida besiktningar om 

det gick att välja bort denna, och istället kan produktionsledningen lägga 

in rätt företag efter besiktningen. Den besiktningsman som intervjuades 

under studien skulle på grund av dessa anledningar helst inte använda 

programmet igen, men är självklart villig att testa om det sker någon 

form av uppdatering av dessa funktioner. 

 

4.7 Tidsbesparing 

Att utvärdera om det går att spara tid med 360 Field har varit svårt i den 

här studien eftersom det inte har funnits några värden att jämföra med. 

Detta har istället undersökts genom de intervjuer som har genomförts 

samt genom fältstudien som gjordes på J-huset. Resultatet har varit att 

det finns en stor sparpotential med avseende på tid. Som nämndes i 

kapitel 4.5 finns det mycket tid att spara i det långa loppet. På 

egenkontrollen behöver man oftast skapa egna egenkontroller. Detta 

moment kan ta lite tid, speciellt om man inte gjort det förut, vilket kan 

orsaka att det tar längre tid än om man skulle använt det traditionella 

med papper och penna. Det som däremot är positivt är att dessa 

egenkontroller man skapar sparas i 360 Field och kan användas vid ett 

senare tillfälle. Det går också att dela egenkontroller med andra projekt 

så när det väl finns lite olika egenkontroller inlagda går det oftast väldigt 

snabbt att utföra dessa egenkontroller, vilket sparar tid. 

Kollar man istället på tidsbesparing under besiktning kan det 

sparas in tid för produktionsledningen som direkt kan skicka iväg 

punkterna digitalt till rätt underentreprenör. Från besiktningsmannens 



34 
 

sida har det oftast tagit längre tid eftersom ett protokoll ändå måste 

skrivas på ett visst sätt, vilket inte varit så lätt att genomföra med 360 

Field. 
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5. Slutsats 

Analysen har skett genom transkribering och sammanvägning av 

intervjusvaren. Efter analys av de intervjuer som genomförts och den 

egna fältstudien är slutsatsen att programmet BIM 360 Field är ett 

effektivt hjälpmedel för kvalitetssäkring, dock med vissa brister som bör 

förbättras för optimal effektivitet. För att få den största nyttan av 

programmet är det viktigt med en bra introduktion till alla inblandade 

på arbetsplatsen. Det är också viktigt att ha någon på plats i produktion 

som kan programmet och kan svara på frågor snabbt. För att få alla att 

känna sig delaktiga och för att få gemenskapen behövs det se till att alla 

förstår varför och hur programmet ska användas och alla får rätt 

behörighet i programmet. Alla byggprojekt är unika och det behövs en 

tidig introduktion av programmet i byggprocessen och anpassning av 

verktyget för att få den största nyttan. I nuläget används programmet 

främst till besiktning, där det fungerar bra. Vi tror att programmet även 

kan användas till egenkontroller, avvikelsehantering, 

färdigställandeplaner och tidigare skeden i byggprocessen för att uppnå 

en ökad effektivitet. 

Gällande tidsbesparing finns det en stor potential att spara tid med 

360 Field. För uppnå en tidsbesparing krävs det att alla aktörer på 

arbetsplatsen vill använda sig av programmet och finns tydliga riktlinjer 

vad programmet ska användas till. Om alla entreprenörer använder sig 

av 360 Field kommer det bli en större hävarmseffekt gentemot om det 

endast är ett fåtal entreprenörer som använder sig av programmet. Där 

den största tidsbesparingen görs är på kontoret där det administrativa 

arbetet minskas. Det är också viktigt att ha en person som administrerar 

systemet och det bör även vara en kunnig person som utbildar och sköter 

supporten för programmet. 
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När man jämför det traditionella sättet att arbeta med digitala IT-verktyg 

kan slutsatsen dras att digitala IT-verktyg är det mest effektiva. Detta 

eftersom allting blir sparat digitalt och gör att alla får snabbare åtkomst 

till all data. En stor fördel med digitala IT-verktyg är att det oftast blir 

mindre arbetsmoment för att göra samma sak som med papper och 

penna. Nackdelar som finns med digitala IT-verktyg är att personer i 

byggbranschen länge har arbetat med papper och penna och kan ha svårt 

att övergå till digitala hjälpmedel. En annan nackdel som finns med 

digitala hjälpmedel är att dessa oftast sker med en läsplatta, eller 

liknande. Denna läsplatta kan vara otympligt att bära med sig ut på 

arbetsplatsen och det finns en risk att den går sönder eller laddas ur på 

batteri. 

Slutligen dras slutsatsen att BIM 360 Field är applicerbart på 

projektet J-huset i Uppsala, främst till besiktning eftersom projektet är 

under produktion. Det mest optimala hade varit att implementera 

programmet under projektets start, för att få med alla inblandade aktörer 

direkt. Något som också är applicerbart på J-huset är städronder och 

daglig avvikelsehantering, där produktionsledning enkelt kan skriva ut 

rapporter till underentreprenörer. 
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5.1 Förslag på fortsatta studier 

Denna rapport har enbart fokuserat på produktion i byggprocessen. För 

att få en bredare inblick i programmets funktion kan en fortsatt studie 

fokusera på förstudie, projektering eller förvaltning. En annan viktigt 

aspekt är att jämföra den ekonomiska biten med BIM 360 Field gentemot 

traditionellt sätt att arbeta. Hur mycket skulle ett byggföretag spara in i 

pengar på att implementera BIM 360 Field? 

Ett sista förslag till fortsatta studier är att ta fram standardmallar 

som används i programmet, ett exempel på detta kan vara att göra egna 

checklistor och egenkontroller och undersöka nyttan med dessa. 
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BILAGA 

 

Intervju med produktionsingenjör 

 

Vad har ni använt BIM 360 till? 

Förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning 

 

Har alla varit involverade i 360? 

Nej, många underentreprenörer som inte ville jobba i 360 Field utan 

hellre med papper och penna. 

 

Hur lång introduktion hade ni? 

Det fanns en utbildningsdag som var en halv dag. Nästan alla UE var 

med på introduktionen även om det bara var ca 2/10 som faktiskt 

jobbade i programmet sen. 

 

Hur ofta har ni använt 360? 

I princip varje dag under slutskedet, eftersom det sker besiktning varje 

dag. 

 

Hur gjorde ni innan 360? 

Tejpade där det behövdes göra en åtgärd och med papper & penna. 

 

Vad har varit största skillnaden med 360 gentemot utan 360? 

Detta var mitt första projekt överlag så jag har aldrig arbetat med 

besiktning utan 360 Field. 
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Har ni sparat in tid med 360 gentemot utan? 

Jag upplevde att det tog längre tid för besiktningsmannen, men att det 

hade gått snabbare för mig om alla hade varit involverade i 360 Field 

som det var tänkt. 

 

Har ni sparat in pengar med 360 gentemot utan? 

Svårt att säga exakt men man sparar pengar när man har den stora 

kontrollen som 360 Field medför, förutsatt att man jobbar som det är 

tänkt 

 

Kommer du vilja använda 360 igen? 

Ja absolut 

 

Hur har du upplevt systemet överlag? Tidseffektivt? Krångligt? 

Onödigt? Lätt? 

Det är en ganska stor inkörningströskel. Men när man väl kommit 

igång i programmet och har jobbat med det ett tag så går det ganska 

snabbt 

 

Några förslag på hur systemet skulle kunna förbättras? 

Jag vet att jag hade några punkter förut, men kommer inte ihåg dom 

just nu. Jag ska kolla om jag hittar på protokollet för 

erfarenhetsåterföringen vi hade i höstas gällande 360 Field. 

 

Vad tror du om att använda 360 Field under produktionens gång, och 

redan då började kolla efter anmärkningar och åtgärda på en gång? 

Ja det finns stor potential för det. Har lite svårt i nuläget om det är bra 

eller inte. 
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Intervju med produktionsledare 

 

Vad har ni använt BIM 360 till? 

Försyner och besiktningar, dock inte inom installationer.  

 

Har alla varit involverade i 360? 

Ja alla UE var med. Målarfirman var med och la in egna bilder och 

kommentarer. Installatörerna var inte med. Besiktningsmannen var 

med, han körde själv i iPaden och tyckte att det fungerade kanon. Det 

var tydligt, man såg var felet var, kunde kolla bilderna samt zooma. För 

installatörerna så la vi till ett “company” och där kunde vi samla alla 

åtgärder som berörde installationer, dessa skickade vi sedan till 

installationssamordnare 

 

Hur lång introduktion hade ni? 

Jag var den som implementerade 360 i projektet. Har också åkt runt i 

distriktet med Erik och lärt upp. För introduktion så hade jag en 

PowerPoint presentation som tog ca 1 h. Det kan vara bra att ha en i 

projektet som verkligen kan programmet så alla kan fråga när det är 

något de behöver hjälp med. 

 

Hur ofta har ni använt 360? 

Dagligen under försyn och besiktning 

 

Hur gjorde ni innan 360? 

Entré Lindhagen var mitt första projekt och där använde vi något 

liknande fast i bluebeam. Då la man in planritningar och kunde 

markera punkter. Största skillnaden mellan bluebeam och 360 är att UE 

kan vara med i 360 och att man kan lägga in bilder. 
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Vad har varit största skillnaden med 360 gentemot utan 360? 

Aldrig varit på något projekt med papper och penna. 

 

Har ni sparat in tid med 360 gentemot utan? 

Kan inte svara på det eftersom jag inte varit på ett projekt med “papper 

och penna”, men jag tror absolut att det finns potential till att spara in 

tid. 

 

Har ni sparat in pengar med 360 gentemot utan? 

Kan inte svara på det eftersom jag inte varit på ett projekt med “papper 

och penna”, men jag tror absolut att det finns potential till att spara in 

pengar. 

 

Kommer du vilja använda 360 igen? 

ja, absolut! 

 

Hur har du upplevt systemet överlag? Tidseffektivt? Krångligt? 

Onödigt? Lätt? 

Lite klurigt i början, men sedan är det lätt. Lite svårt med vissa engelska 

ord. Funkar perfekt för besiktning och försyn. 

 

Några förslag på hur systemet skulle kunna förbättras? 

Allt är på engelska - skulle behövas en svensk version. När det är flera 

firmor som ska åtgärda samma punkt så finns det inget bra system för 

detta.  

 

 

 



46 
 

Vad tror du om att använda 360 Field under produktionens gång, och 

redan då började kolla efter anmärkningar och åtgärda på en gång? 

Har själv inte provat att använda under produktionens gång. Det har 

varit ganska mycket mailade så jag tror absolut att det kan funka bra 

med 360 Field istället 

 

Fungerar bäst på större eller mindre projekt? 

Oavsett storlek så tycker jag det funkar 

 

Hur kom ni fram till vilka ritningar som skulle in i programmet?  

Hade en konferens med hela projektet där vi själva diskuterade vilket 

som var bäst. Vi kom fram till att ha planritningar och fasadritningar. 

Vi provade med undertaksritningar men detta blev för krångligt. 

Man bör ha ganska få ritningar men ändå så att det blir tydligt för alla  
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Intervju med projektingenjör 1 

 

Vad har ni använt BIM 360 till? 

Vi har mest använt det till att lägga in issues löpande under 

produktionens gång. Det har också gjorts en färdigställande plan i Bim 

360 som har använts för att bocka av när varje rum är klart. 

 

Hur kom ni fram till vilka ritningar som ni behövde i programmet? 

Jag delade upp huset så som jag tyckte kändes mest lämpligt för detta 

projekt. Det blev uppdelat i våningsplan, 4 delplan och på rumsnivå. 

 

Har alla varit involverade i 360? 

Nej alla UE var inte med, och vi hade ju heller inte förhandlat in detta 

innan så det var svårt. Alla hade inte heller tillgång till dator eller iPad. 

De UE som inte varit med har istället fått sina issues utskrivna på 

rapporter. Besiktningsmannen hade vi inte heller något avtal om detta 

så han var inte med, men var öppen till att kolla hur programmet 

fungerade så kanske det han ville använda det i framtiden. Vissa 

hantverkare har visat ett stort intresse för det digitala. De tycker också 

att 3d-modellen har fungerat väldigt bra och vissa har efterfrågat efter 

en uppdaterad modell av 3d-modellen, för att de vill in och kika på 

ändringar. Det kan också vara viktigt att poängtera till alla 

yrkesarbetare varför vi valt att använda 360. 

 

Hur lång introduktion hade ni? 

Vi har inte någon direkt genomgång. Jag själv har lagt väldigt många 

timmar på att implementera programmet på projektet och funderat på 

hur man ska skapa ritningsstrukturen på bästa sätt. 
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Hur ofta har ni använt 360? 

Vi hade en testmånad där vi använde detta dagligen. Sen fick vi en liten 

dipp och sen kom motivationen att använda programmet tillbaka efter 

att den digitala coachen hade varit här och pushat för att ändå prova att 

använda vid besiktning. 

 

Hur gjorde ni innan 360? 

Papper & penna  

 

Vad har varit största skillnaden med 360 vs utan 360? 

På förra projektet, där vi inte använde 360, så var det ett väldigt stort 

arbetsområde och det kunde ta 10 min bara att ta sig ut på 

arbetsplatsen. Detta gjorde att missade man att ta med något så var det 

20 min bara för att springa ut och kolla. Hade vi istället haft allting i 360 

så hade man haft åtkomst till allting i iPaden när man väl var ute på 

arbetsområdet. Man slipper också hålla saker och ting i huvudet utan 

man kan direkt fylla i dessa issues i iPaden direkt. Jag har också varit 

med om att när man arbetat med papper och penna under besiktning, 

så har det varit svårt att hitta vilka punkter det rör sig om. Ibland har 

man bara fått ett plan och en beskrivning. Hade man istället haft 360 så 

hade man direkt fått ett läge i huset samt en bild på det. 

 

Har ni sparat in tid med 360 vs utan? 

Vi kom in med 360 ungefär i mitten av projektet och hade man istället 

implementerat i början av projektet så hade man troligtvis sparat 

väldigt mycket tid.  

 

Kommer du vilja använda 360 igen? 

Ja absolut! 
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Hur har du upplevt systemet överlag? Tidseffektivt? Krångligt? 

Onödigt? Lätt? 

Jättebra! Jag använder modellen i iPaden mer än i datorn, för att det är 

så lätthanterligt. Jag jobbar inte så mycket ute i produktionen så jag 

lägger inte in så mycket egna issues men jag tycker det har väldigt 

mycket bra fördelar jämfört med papper o penna. 

Den största fördelen med issues är att man direkt får ett läge i huset, 

och att man kan fota själva felet så man ser direkt vad punkten handlar 

om. 

 

Några förslag på hur systemet skulle kunna förbättras? 

UE skulle behöva ha samma behörighet att lägga in issues. Annars blir 

denna hantering bara åt ett håll. 

 

Hur har ni gjort med QR-koder? 

Vi håller på att skriva ut koder just nu och använder programmet 

BarTender till detta. Vi kommer att ha en kod för varje rum och en kod 

för varje plan. Detta kommer att vara till besiktning och försyner, så kan 

man enkelt scanna när man befinner sig där. 

 

Varför har ni valt QR-koder? 

Smidigt, direkt få åtkomst.  

 

Hur hade ni gjort om ni inte valt QR-koder? 

Vi hade behövt lägga till det manuellt 

 

Har ni provat att köra egenkontroller i 360? 

Nej det har vi inte. Men det skulle man absolut kunna göra! 
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Intervju projektingenjör 2 

 

Vad är din roll med BIM 360? 

Jobbar som projektingenjör. Var med när programmet skulle 

implementeras i Skanska 

 

Har du använt 360 i något projekt? 

Nej, bara varit med under implementering och upplärning till andra 

projekt 

 

Hur lång introduktion hade ni? 

Vi har en PowerPoint som brukar ta ungefär en heldag för alla på 

projektet att gå igenom. Grundläggande kunskaper i programmet tar 

ungefär 1 timme, och ytterligare 2-3 timmar för de som ska vara Project 

admin. 

 

Vad tror du om att använda 360 till garantibesiktning? 

Det finns ett projekt som använder sig av detta. Här hanteras alla 

garantifrågor i BIM 360 Field och förvaltaren lägger in ärenden via 

datorn. Detta synkas med Skanska som då kan avgöra om det är garanti 

eller inte. Man har genomgång lite då och då för att kolla av status. 

Fungerar mer som en samlingsbok så alla garantiärenden hamnar på 

samma ställen. Alla information ligger i molnet tillgänglig för alla 

istället mellan två personers mail. 

 

Hur arbetar man med garantibesiktningen utan 360? 

Innan var det mycket listor och mailande och allt glömdes bort. Man 

förde en logg på allting, som oftast var i pappersformat som låg i en 

pärm och försvann. 
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Kommer du vilja använda 360 igen? 

Ja garanterat. Vi har en kultur i mitt distrikt att vi alltid jobbar med 

morgonmöten och visuell planering, så kan bli dubbelt upp ibland 

dock. Jag anser att man kan använda det genom hela byggprocessen. 

 

Har ni sparat in tid med 360 vs utan? 

Eftersom att man tog in programmet 360 Field så ser Skanska helt klart 

en sparpotential. Det som sparas är att alla har tillgång till all 

information direkt. Man slipper skriva ut diverse protokoll till UE, 

eftersom alla har tillgång till det via molnet. Uppskattar en besparing 

30-60 minuter per protokoll. 

 

Hur har du upplevt systemet överlag? Tidseffektivt? Krångligt? 

Onödigt? Lätt? 

Är man van att arbeta vid dator så har det oftast varit positiva 

reaktioner. Den äldre generationen som inte alltid är lika van att arbeta 

vid dator har oftast inte tyckt om iPaden. 

Men att bara lära sig att registrera ett ärende går snabbt, ca 20 minuter. 

 

Några förslag på hur systemet skulle kunna förbättras? 

Svårt att anpassa till egna arbetssätt. Autodesk tycker “såhär ska ni 

göra”. Till exempel om man ska in och arbeta i ett schakt, där det är 

flera entreprenörer som ska arbeta så finns det inget bra sätt för detta. 

Eftersom man endast kan lägga in en entreprenör per åtgärd och sedan 

stänga åtgärden. Det som också är en negativ sak är att programmet är 

alldeles för toppstyrt. Som det är nu kan inte underentreprenörer skicka 

åtgärder mot produktionsledning, vilket jag tycker att dom ska kunna 

göra. 
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Vad tror du om att använda 360 Field under produktionens gång, och 

redan då började kolla efter anmärkningar och åtgärda på en gång? 

Tanken är att det ska användas genom hela kedjan, från projektering till 

produktion till besiktning till garanti 

 

Hur kom ni fram till vilka ritningar ni behövde? 

Detta är ju väldigt projektspecifikt, men planritningar och 

fasadritningar räcker. Mycket bättre att ha översiktsritningar än 

delritningar, detta eftersom det annars blir så mycket olika ritningar 

och det är lätt att zooma in på översiktsritningarna 
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Intervju med besiktningsman 

 

Vad är din roll med BIM 360? 

Besiktningsman 

 

Har du använt 360 Field i något projekt? 

Ja, på Kungsängen Entré i Uppsala 

 

På vilket sätt använde du 360 Field? 

Vi var 3 stycken som besiktigade. Jag använde detta för att besiktiga 

byggdelar, och gick då med kunden. Sen hade vi några som besiktade 

el, rör och luft som använde programmet. Jag som besiktade byggdelar 

skrev inte punkterna själv i programmet utan pekade och en 

arbetsledare gick med och fyllde i. Hade jag själv fyllt i allting i 

programmet så hade det blivit mer jobb, eftersom då ska företag fyllas i 

vilket inte är relevant för varken mig eller kunden. Däremot så gjorde el 

allting i programmet eftersom deras underentreprenör var ju samma 

hela tiden. Vid efterbesiktningen så använde jag programmet själv, och 

då var det mest för att släcka alla punkter. Här var inte kunden med. 

 

Hur lång introduktion hade ni? 

Alla som var involverade hade en träff på bygget, där det kom en 

person från Skanska som kunde programmet. Vi hade våra paddor med 

oss och så visade dom på storbild samtidigt som vi kunde klicka och 

testa. Det tog ungefär en timme. Egentligen behövde jag inte lära mig 

detta eftersom jag hade hjälp av en arbetsledare till besiktningen. 
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Vad är den största skillnaden med 360 vs utan 360? 

Utan 360 så skriver jag också mycket på paddan, men att vi då skriver 

direkt i protokollet. Så för min del så blir det ju färdigskrivet direkt. 

 

Kommer du vilja använda 360 igen? 

Som det ser ut i nuläget och jag skulle gå själva och fylla i punkter så 

hade jag helst inte använt detta. Kanske om det kommer en uppdaterad 

version som gör det enklare för oss besiktningsmän. 

 

Hur har du upplevt systemet? Tidseffektivt? krångligt? Onödigt? 

Det som blev lite besvärligt var när vi skulle göra våra protokoll. Vi har 

en bilaga som SBR har tagit fram och här fyller vi in allting under “fel”. 

När man istället gör samma moment i 360 så t.ex. om man har en skada 

på en vägg, så skriver man “skada” och så trycker man ut punkten i rätt 

läge. När man sedan skriver ut det så får man inte med läget i texten, 

utan bara på ritningen. Detta gör det svårt att fylla i vårt protokoll. Det 

är enkelt att se dessa lägen när man har paddan men när man bara har 

protokollet så blir det svårt för utomstående att läsa och förstå. 

 

Förslag på hur systemet ska kunna förbättras?  

Utifrån mitt perspektiv som besiktningsman så hade det underlättat om 

jag slapp fylla i företag under varje besiktningspunkt. Problemet som 

nämndes tidigare att vi inte fick över det till ett vettigt protokoll, så 

skulle det behövas någon uppdatering här som underlättar för 

besiktningsmannen. Detta underlättar också till förvaltaren så att denne 

kan tyda protokollet ordentligt. 
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Hur funkar det om man ska rita in om det ej har utförts enligt 

handling?  

Det gör aldrig vi som besiktigar. Vi läser in oss på handlingar men vi 

har inte ritningen med och går runt och ser att det är byggt enligt 

ritning, utan detta ska kollas under egenkontroller. 

 

 

 

 

 

 


