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Abstract

iPad på en byggarbetsplats

iPad on a construction site

Viktor Davidov

Quality assurance of construction projects and create effective ways of working, is in
today's pressed position, major objectives for building contractor companies. This
thesis is an attempt to see if it is possible to achieve these goals with the new modern
tool iPad.

The author of this thesis has during the latter half of his one year practice work in
Uppsala for the Swedish building construction company NCC Construction Sverige
AB, conducted a study on the possibility of using the iPad on an construction site.
This has been done with active field studies in which applications have been tested
and also the supervisors receptive. The usability of the iPad has always been in focus
since it is important that the applications are easy to use and easy to learn.

The results of the work, as presented in this report, points at op-portunities in
efficiency if the  iPad is introduced and used on con-struction site. There are many
useful applications for the iPad, and with a system that can handle the synchronization
between the iPad and the computer, the workflow will be streamlined significantly.
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Sammanfattning 

Att kvalitetssäkra byggprojekt och skapa effektiva arbetssätt är i 

dagens pressade läge viktiga mål för entreprenadföretagen. I detta 

examensarbete har det gjorts ett försök att se om det är möjligt att 

med det nya moderna verktyget iPad bidra till att uppnå dessa mål.  

 

Examensarbetaren har under senare hälften av sitt praktikår för 

NCC Construction AB i Uppsala utfört en studie vad gäller möjlig-

heten att använda iPad ute i produktionen. Arbetet har genomförts 

med hjälp av aktiva fältstudier där applikationer har testats och 

där mottagandet hos medarbetarna utvärderats. Användarvänlig-

heten hos iPaden har hela tiden legat i fokus då det varit viktigt att 

applikationerna ska vara lätta att använda och lätta att lära sig. 

 

Då företeelsen iPad, eller pekskärmsdatorn, visades för allmänhet-

en så nyligen som våren 2010 händer det otroligt mycket på mark-

naden just nu. Nya applikationer skapas ständigt och det publice-

ras hela tiden ny information om vad som är möjligt och vad det 

finns för användningsområden. Därför kan detta examensarbetet 

sägas utgöra en fingervisning om vad det i dagsläget finns för möj-

ligheter för att uppnå en mer effektiviserad och kostnadseffektiv 

byggproduktion genom bättre och snabbare informationsflöde. 

 

Resultatet av rapporten pekar på goda möjligheter i effektivisering 

ifall användandet av iPad införs i produktionen. Det finns många 

bra applikationer som ser till att det hela tiden är den senaste vers-

ionen av en ritning eller ett dokument som visas och hjälper an-

vändaren med att till exempel göra anteckningar i ritningar. Dub-

belt arbete är också något som minimerats. Allt det här är möjligt 

och blir ännu mer effektivt om produktionen och dess användare 

nyttjar de tillgängliga system som finns för att styra projektdoku-

mentshanteringen. Att detta i slutändan spar pengar kommer att 

visa sig genom att snabba beslut kan fattas då allting uppdateras i 

realtid, och bygger på de senaste dokumenten. 
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Förord 

Examensarbete har utförts för NCC, mestadels på fritiden under 

författarens praktikårs andra hälft. Det omfattar 15 högskolepoäng 

av totalt 180hp. Praktikår är något som erbjuds mellan årskurs två 

och tre, men är inte obligatorisk. Därav har författaren ett sista år 

kvar av sin högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik vid Uppsala 

Universitet.  

 

Författaren vill tacka handledaren på NCC, Lars-Erik Einerman 

som med sin strävan att hela tiden ligga i framkant låtit författaren 

göra detta examensarbete och även givit möjligheten att utföra in-

tervjuer av insatta personer under arbetstid. Tack till Johan Wi-

berg som köpt in iPaden till projektet BioCentrum. Tack även till 

NCC och de medarbetare som ställt upp med sina kunskaper, erfa-

renheter och visioner.   

 

Vidare vill författaren tacka alla som jobbat på projektet BioCent-

rum, där många av de praktiska testerna utförts under vintern och 

våren 2011. Författaren vill även tacka ämnesgranskaren Ahma-

dreza Roozbeh som svarade snabbt på mail och var väldigt tydlig 

och konstruktiv i sin kritik.  

 

Ett speciellt stort tack till Patrice Godonou som hjälpt mig med 

möjligheten att påbörja examensarbetet i ett tidigare skede. 

 

 

 

Uppsala i augusti 2011 

 

Viktor Davidov  
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1.   Inledning 

I detta kapitel görs en genomgång om bakgrunden samt en presen-

tation av problemformulering, syfte, mål och avgränsning. Sist i ka-

pitlet görs en begreppsförklaring på frekvent använda begrepp. 

 

1.1   Bakgrund 

Det är först nu, eller närmare bestämt 27 januari 2010 (Apple) som 

värden får upp ögonen för tablets. Det var när Steve Jobs, VD för 

Apple, introducerade deras iPad på en presskonferens i San Fran-

sisco som världen klev in i en ny epok. 

  

Till att börja med var inte iPaden tänkt för kommersiellt bruk, men 

allt eftersom privatpersoner började ta med sina egna plattor till 

jobbet och såg möjligheten med det smidiga formatet, användar-

vänligheten och styrkan i att kunna utveckla enkla eller avance-

rade applikationer för specifika områden blev succén slående. 

 

Det hörs ibland från personer att iPad endast är en fluga och 

kommer dö ut inom en snar framtid. Låter det bekant? Kanske rik-

tas minnet mot 1996 och närmare bestämt kommunikationsmi-

nistern Ines Uusmann som sa ”Internet är bara en fluga (…)” 

(Svenska Dagbladet). Kanske är iPads och tablets bara en fluga, el-

ler så är det här för att stanna ett bra tag framöver.  

 

Det finns i dagsläget (juli 2011) ingen direkt konkurrent till Appels 

iPad. Närmaste konkurrenterna HTC, Samsung och Motorola an-

vänder sig av operativsystemet Android som endast har drygt 100 

applikationer för deras tablets. Jämför det med Appels dryga 

100 000 applikationer till iPad. 

 

1.2   Problemformulering 

Byggbranschen är mer och mer på väg in i den digitala världen. 

Idag projekteras alla projekt i datorn där en modell över projektet 

tas fram antingen i 3D eller i 2D. Möjligheten med denna digitali-
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sering är att det finns utrymme för effektivisering av distribution av 

modeller, ritningar, filer och dokument, men även en bättre 

kvalitetssäkring. Behöver vi pappersritningar? Med dagens gene-

rationsskifte och teknikintresserade arbetssökande entreprenörer 

gäller det även att som företag hålla sig i framkant vad gäller tek-

nik. Vill företaget vara en lockande arbetsgivare måste det visas att 

det satsas på framtiden. Hänger företaget inte med i utvecklingen 

kan de se sig omkörda av konkurrenterna.  

 

1.3   Syfte 

NCC vill se hur det nya moderna verktyget iPad kan hjälpa till att 

uppnå ett mer effektivt och kvalitetssäkert byggprojekt. Därför ska 

examensarbetaren tillsammans med NCC se om det är möjligt. 

 

1.4   Mål 

Att skapa nya, mer effektiva arbetssätt; Att alltid kunna ha den 

senaste versionen av en ritning tillgänglig var du än befinner dig 

och på ett snabbt och smidigt sätt få fram den. Att sikta mer mot 

det papperslösa samhället. System för det här finns, men fungerar 

dessa för mobila enheter? Är det smidigt? kommer det att använ-

das? Dessa är frågor som examensarbetaren ska försöka besvara. 

 

1.5   Avgränsning 

Examensarbetet avser behandla möjligheterna med vad som kan 

göras med iPad på en byggarbetsplats. Tekniken bakom kommer 

lite lätt att behandlas, men inte speciellt ingående. Författaren vet 

att ingenting är omöjligt och att det finns teknik för att få allt att 

fungera. 

 

1.6   Information 

Att i rapporten försöka förmedla hur det känns att arbeta med en 

iPad kommer bli svårt. För att som läsare få en förståelse rekom-

menderar författaren att besöka www.youtube.com och söka på or-

http://www.youtube.com/
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det iPad. Där finns mängder med filmer som visar hur det går till 

när man arbetar med en iPad. 

 

1.7 Begreppsförklaring 

 

Information Att någon får kännedom om någonting 

("blir informerad"); den kan ses som en 

nödvändig, men inte tillräcklig förutsätt-

ning för kunskap i betydelsen djupare in-

sikt. (Nationalencyklopedin) 

  

Kommunikation Överföring av information mellan männi-

skor. Kommunikation kräver dels ett språk 

eller en kod vari informationen uttrycks, 

dels ett fysiskt medium varigenom inform-

ationen överförs. (Nationalencyklopedin) 

  

Tablet En portabel pekplatta (dator), som i fallet 

här är en iPad. 

  

Platta Syftar på tablet. 

  

Appar Applikationer (program) till tablets. 

  

Synka Är förkortning av synkronisering.  

  

Server Är en plats där filer och dokument lagras. 

  

.pdf Portable Document Format. En filtyp som 

används vid informationsdelning av till ex-

empel ritningar.  

  

.dwg Ett filformat för CAD-filer som är standard-

filformatet för AutoCAD, Intellicad och Po-

werCAD. Det stöds av i stort sett alla CAD-

program 
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Användarkonto 

Konto 

I denna rapport betyder ordet konto något 

som en användare behöver för att kunna 

nyttja applikationerna och de system som 

ett projekt använder. Det kan beskrivas 

som en legitimation/plats som systemet lä-

ser av när filer laddas upp eller ner. 

  

  

Användargränssnitt Länken mellan användaren och den hård-

vara eller mjukvara användaren arbetar 

med. Hur information presenteras för an-

vändaren.  

  

Lagbas En person som är kontakten mellan ar-

betsledaren och verkarna.  

  

PM Ny revidering av ritningar. 

  

Pärmen.se Ett webbaserat dokumenthanteringssystem 

för projektdokument, som dock saknar 

synkronisering. 

  

Smartphone Är en hybrid mellan en mobiltelefon och en 

dator. Den är ungefär lika liten som en 

mobiltelefon och använder sig utav en pek 

känslig skärm. 
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2.   Metodbeskrivning 

Det gäller att se möjligheterna i problemen, och inte problemen i möj-

ligheterna. Att göra en studie på ”problemet”, ”fenomenet”, ”flugan” 

iPad är givet för att det endast ska bli en möjlighet. 

 

2.1   Bakgrunden till examensarbetet 

Idén till att göra ett examensarbete om iPad uppkom vintern 2010. 

Författaren hade nyligen påbörjat sin praktik vid NCC och jobbade 

ute på ett projekt kallat BioCentrum som arbetsledare. Programut-

vecklaren Autodesk släppte i september 2010 en AutoCAD version 

till Apples mobiltelefon iPhone kallat AutoCAD WS. Författaren såg 

direkt möjligheten med att alltid ha tillgång till alla projektets rit-

ningar i .dwg i sin mobil. Skärmen utgjorde dock en begränsning 

med endast 3.5” och en upplösning på 320x480 pixlar. 

 

I januari 2011 fick projektet ut en iPad att testa på arbetsplatsen. 

Idén och viljan till examensarbetet slog rot. När sedan affärschefen 

(och blivande handledaren) kom upp med förslaget var även möj-

ligheten ett faktum. 

 

2.2   Arbetsgång 

Examensarbetet har utförts på ett lite udda sätt. Eftersom möjlig-

heten till arbetet dök upp i början på februari 2011, efter mötet 

med affärschefen, påbörjades arbetet utan att författaren ens hade 

behörighet att söka till kursen Examensarbete. Det krävs 130hp, 

men författaren hade endast 120hp (två års studier). Författaren 

läste en 10hp kurs vid byggprogrammet, en projektplan upprätta-

des och en ämnesgranskare hittades.  

 

Under tiden som allt ovanstående pågick arbetades fram en pro-

blemformulering, ett syfte och ett mål med handledaren.  

 

Praktiska tester ute på BioCentrum genomfördes: 

 Olika appar utvärderades och de som fungerade behölls. 
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 Olika system undersöktes. 

 Användarvänligheten utvärderades. 

 Personer på andra projekt intervjuades. 

 Intresset hos arbetarna undersöktes. 

 

2.3   Litteraturstudie 

Att utföra en litteraturstudie på något som presenterades för första 

gången 27 januari 2010 och som inte var tänkt att användas 

kommersiellt är svårt. Vitsen med en litteraturstudie är att skaffa 

sig baskunskaper innan arbetet börjas för att bli väl insatt i pro-

blemet. Eftersom det inte finns något av intresse innan iPad kom 

till marknaden, har författaren därför begränsat sin litteraturstudie 

till att innefatta 2010 och framåt.  

 

Internet har varit den främsta källan till information, och där är 

det lätt att publicera vad man vill. Därför har det varit viktigt i lit-

teraturstudien att lägga vikt på trovärdigheten. Genom att författa-

ren testat de applikationer som skrivits om har det därför gått att 

sålla ut vad som varit av värde och inte. Även tidskrifter och artik-

lar i olika byggtidningar ligger till grund för en del av arbetets re-

sonemang. 

 

Litteraturstudien har pågått fortlöpande, parallellt med arbetet. 

 

Då det till författarens vetskap inte finns någon annan som gjort 

ett liknande arbete om möjligheterna med iPad på en byggarbets-

plats har fokus legat på att framställa något som kan komma att 

bli till grund för framtida litteraturstudier av examensarbeten med 

inriktning på tablets., eller som intressant läsning för andra företag 

med ambitioner att satsa på iPad. 

 

2.4   Metodval 

Den metod som väljs beror helt och hållet på arbetets mål och ka-

raktär (Höst, M. Ragnett, B. Runeson, P 2006). Det här arbetet är 

av en förklarande/utforskande karaktär och det finns ett antal me-
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toder att välja mellan. Författaren har valt metoden fallstudie. Även 

en viss del intervju finns med i metodvalet.  

 

2.5   Intervjustudie 

Det är flera projekt i NCC som under vinter och våren har testat 

iPad. Att göra intervju av de personer på projektet som testat iPad 

sågs som en självklarhet. Kontinuerlig kontakt har hållits med 

några av dessa personer där erfarenheter och idéer har utbytts.  

 

Författaren beslutade att en slutgiltig intervju skulle ske så sent 

som möjligt. Ju mer tid personerna har på sig att utvärdera och 

testa desto bättre svar till underlag för resultatet kan personerna 

bidra med. 

 

Det finns olika metoder att utföra en intervju på. Antingen läggs 

fokus på en typ av metod, eller så kombineras flera metoder. En in-

tervju kan vara strukturerad, halvstrukturerad eller öppen riktad. 

Vid en strukturerad intervju används fördefinierade frågeformulär 

som följs strikt. Använder man en halvstrukturerad intervjumetod 

används stödfrågor, men ordningsföljden eller formuleringen kan 

ändras vid behov. I en öppen intervju är det mest upp till personen 

som blir intervjuad att berätta om det han tycker är relevant. In-

tervjuaren ser mest till att personen håller sig till ämnet.  

 

Författaren bestämde sig för att utnyttja en variant av en struktu-

rerad intervju och en öppen intervju via ett webbaserat formulär. 

Frågorna är fördefinierade, men med hjälp av luddig formulering 

på vissa frågor, och uppmaning om att sväva lite mer fritt och ut-

veckla sig i frågorna gavs frihet till den intervjuade.  
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3.   Undersökningen 

I detta kapitel beskrivs de undersökningar och tester som gjorts på 

iPaden. Hur de olika applikationerna och systemen är uppbyggda 

och tanken bakom dem kommer kontinuerligt att förklaras lite lätt. 

 

3.1   Information 

3.1.1 Applikationer 

Hela konceptet med iPad bygger på att man använder sig av små 

applikationer. Dessa kan tas fram och utvecklas av vem som helst. 

Det svåra är att hitta guldkornen bland alla de 100 000 appar som 

finns att tillgå i Appels App Store.  

 

Efter att ha läst om mängder med applikationer och testat ett tret-

tiotal av dessa applikationer, och ett flertal olika system behölls 

endast fyra appar och tre system. Det var allt som krävdes för att 

nå de uppsatta målen med examensarbetet. 

 

Filformatet .pdf och .dwg är utbrett i byggbranschen, varvid det är 

applikationer som hanterar dessa som fokus legat på. Även appli-

kationer som kan läsa, skriva och redigera word- och excel filer har 

varit av intresse. 

 

Det kommer nämnas en hel del om synkronisering varför det är 

viktigt att påpeka att synkroniseringen sker via iPadens 3G-

anslutning eller via WiFi då det finns tillgängligt. Vid platser med 

dålig täckning, t.ex. under mark, sker synkroniseringen först då 

användaren får kontakt med internet på något sätt.  

 

3.1.2 System 

Det finns företag som utvecklar och säljer SaaS, alltså Software As 

A Service, eller Mjukvara Som Tjänst. Det betyder att ett företag 

har som affärsidé att tillhandahålla mjukvaran och lagra informat-

ionen som sen användaren jobbar mot i sin webbläsare eller via en 

applikation till iPaden eller mobilen. Det innebär att alla som job-
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bar i ett projekt som använder sig av ett system som bygger på 

SaaS, kommer åt sitt projekt oavsett var de i världen befinner sig. 

Det lagras modeller, ritningar, dokument med mera i projektdata-

basen, det finns inbyggd versionshantering och det går att se av 

vem och när filer publicerades. Det här gör att alla användare i ett 

projekt hela tiden har den senaste versionen och den senaste in-

formationen tillgänglig. I dessa system, anpassade för byggbran-

schen, kan användarna skapa checklistor, få information om mate-

rielleveranser, skapa och följa en underrättelses status, med mera.  

 

Idag finns det företag som specialiserar sig på att utveckla dessa 

system för byggbranschen, och vissa av dessa företag har även ut-

vecklat speciella applikationer till iPaden, t.ex. Autodesk och Vela 

System för att nämna de två som finns i dagsläget. 

 

Eftersom det är väldigt nytt (iPaden kom som sagt våren 2010) med 

iPad applikationer som bygger på SaaS, och speciellt nytt för bygg-

branschen, har författaren endast hittat och testat Autodesk 

Buzzsaw och Vela Mobile.  

 

 

3.2   Applikationer 

 

3.2.1 GoodReader ($4.99) 

(Yuri Selukoff) 

 

Applikationen används främst för att läsa och göra anteckningar i 

PDF-dokument, men applikationen kan även läsa Word och Excel-

filer, dock går det inte att göra anteckningar i dessa för tillfället. 

Det gör den perfekt till läsning av till exempel mötesprotokoll.  

 

När anteckningar görs i PDF-dokumenten finns det flera olika 

verktyg att välja mellan. Till exempel går det att göra överstryk-

ningar eller understrykningar i olika färger, skriva små kommenta-

rer med tangentbordet som sparas i små pratbubblor eller helt en-
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kelt skriva rakt på skärmen med fingret eller en anpassad penna. 

Alla dessa verktyg är lätt åtkomliga och enkla att använda. 

 

Figur 3.1 visar GoodReader:s startsida. Till vänster finns de biblio-

tek användaren valt att synkronisera till iPaden och till höger finns 

olika verktyg för att skapa nya mappar eller förflytta dokument. 

Det går även att på höger sida få upp en förhandsgranskning av de 

dokumenten innan de öppnas.  

 

 

Allting sköts med hjälp av att användaren pekar med fingret eller 

med en speciell penna på skärmen. När anteckningar görs i appli-

kationen är känslan ungefär som att rita på ett vanligt papper. Re-

sultatet blir det samma och det är svårt att vid en utskrift se att 

anteckningarna är gjorda digitalt. Användaren kan zooma in på 

ritningen så att det tydligt går att läsa vad som står. I början kan 

var vara svårt att orientera sig vid in zoomning, men det är bara en 

vanesak.  

 

Programmet utnyttjar alla möjliga olika synkroniseringsalternativ 

som till exempel Google Docs, Dropbox, WebDAV server, FTP server 

och SFTP server. Första gången programmet startas ges en upp-

maning att ansluta till en server. När det är gjort väljs de filer på 

servern som ska synkas. Sen är det bara att börja använda sig av 

ritningarna och dokumenten.  

 

Figur 3.1    GoodReader 
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Det finns inställningar som ser till att originalfilen inte skrivs över, 

ändras eller raderas. En administratör lägger upp alla användares 

konton på en server som sedan användarna ansluter sina datorer 

och sina iPad emot. (Se figur 3.2). I figurens fall är kommunikat-

ionen från servern enkelriktad, då inga filer från produktionen ska 

publiceras på servern eftersom på servern ska originalritningar och 

originalfiler finnas. 

 

o S = Server 

o A = Användarens konto 

o D = Dator 

o I = iPad 

 
Figur 3.2   Hirarkin, ritad i Bamboo Paper på iPaden. 

 

Användarna kan sen ansluta sig till valda delar i kollegornas kon-

ton. På så vis går det blixtsnabbt att dela filer mellan varandra 

utan att man egentligen behöver göra någonting.  

 

 

3.2.2Scenario (dagens metod) 

En arkitekt har gjort en revidering i ett antal ritningar. Arkitekten 

skriver ut dessa i tre exemplar i A1 och ett exemplar i A3. Dessa 

skickas sedan med post till rätt arbetsplats. När ritningarna an-
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länder tar ritningsansvarig hand om ritningarna, i mån av tid. 

Dessa ritningar byts ut mot de gamla på fyra olika ställen. Sedan 

kopieras ritningarna till alla som behöver dessa och de gamla 

slängs. Användare 1 är sedan ute och upptäcker ett fel i en ritning. 

Han noterar felet på sin pappersritning, går in på kontoret, scan-

nar in ritningen, mailar ut den till kollegorna och byggledaren för 

att upplysa om felet. Användare 2 och byggledaren får det på mai-

len och kan handla ut ifrån det. Byggledaren skickar ritningen till 

arkitekten och hela processen måste göras om. 

 

3.2.3Scenario (med iPad): 

En arkitekt har gjort en revidering i ett antal ritningar. Arkitekten 

publicerar dessa på servern. Direkt har alla användare de nya rit-

ningarna på sina datorer och på sina iPad utan att behöva göra 

något. Användare 1 är sedan ute och upptäcker ett fel i en ritning. 

Han gör noteringar direkt i ritningen för att upplysa sina kollegor 

och byggledaren om felet. Alla användare ser detta direkt och kan 

handla ut ifrån det. Byggledaren skrivet ett e-mail till arkitekten 

där han bifogar ritningen med dess anteckningar, som rättar till 

felet. 

 

 

3.2.4 Autodesk WS (Gratis) 

(Autodesk. Inc) 

 

 Figur 3.3    AutoCad WS 
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Applikationen används för att läsa .dwg-filer och synkroniserar 

mot en specifik Autodesk server. Att få filerna till servern är inget 

problem och skulle kunna ske automatiskt så fort någon skapar 

nya filer. Varje användare får sedan alla filer synkade till sin iPad 

med ett enda klick. Det fungerar även för extern referens, så länge 

filen ligger på samma Autodesk server.  

 

Denna applikation är mest användbar vid mätning. Istället för att 

ta fram pappersritningar och mäta med skalmåttstock startar man 

applikationen, väljer den fil som ska användas, markerar mätverk-

tyget och mäter mellan två punkter med hjälp av fingret eller en 

penna. Är filerna korrekt projekterade blir alltid måtten exakta.  

 

 

Det finns även möjlighet att göra revideringsmoln, skriva text, dra 

linjer, cirklar m.m. men författaren ser ingen mening med att an-

vända dessa funktioner ute i produktion.  

 

 

3.2.5 Office2 HD ($7.99) 

(Byte Scuared Limited) 

 

Applikationen används för att läsa, editera och skapa Word, Excel 

eller Powerpoint dokument. Appen använder sig av Google Docs, 

Dropbox eller WebDAV server för synkronisering. Förhoppningsvis 

Figur 3.4   AutoCad WS 
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kommer det även stöd för File Transfer Protocol. Synkroniseringen 

fungerar precis på samma sätt som för GoodReader.  

 

Applikationen är enkel att använda, om än lite svårnavigerad. Väl 

inne i ett dokument pekar användaren på den cell som ska redige-

ras och skriver sedan med iPadens virtuella tangentbord som visas 

automatiskt. Det går att zooma för att tydligare se vad som står, el-

ler för att lättare träffa rätt cell. Se figur 3.5. 

 

Författaren använde bland annat applikationen vid hålräkning. 

Istället för att gå runt med papper och dra sträck vid varje typ av 

hål upprättades ett Excel dokument på datorn med olika typer av 

hål. Dokumentet öppnades sedan på iPaden där författaren konti-

nuerligt antecknade de hål som räknades. På så vis slapp författa-

ren lösblad som ändå skulle vara oläsliga vid sammanställandet. 

Lika så slapp författaren att göra dubbelt arbete då allt som mata-

des in via iPaden direkt hamnade på datorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5    Office HD 



iPad på en byggarbetsplats 

16 

 

 

 

3.2.6 Bamboo Paper (Gratis) 

(Wacom Co. Ltd) 

 

 

 

En enkel applikation men ack så nödvändig. Applikationen låter 

dig skriva anteckningar med ditt finger eller med en speciell penna 

anpassad för iPads skärm. Figur 3.6 är gjord i applikationen end-

ast med hjälp av pekfingret. Applikationen omvandlar inte de ord 

du skriver till text som en dator kan förstå, utan denna applikation 

fungerar precis som ett vanligt anteckningsblock. Än så länge finns 

det ingen funktion för synkronisering, men hela anteckningsblock-

et eller enskilda sidor kan mailas som PDF.  

 

 

3.2.7 Vela Mobile 

(Vela Systems) 

 

Vela System tillhandahåller något som kallas för SaaS (Software As 

A Service) vilket innebär att de erbjuder mjukvara som tjänst. 

Skillnaden mellan mjukvara du köper en gång och mjukvara som 

även är SAAS är att data lagrad eller skapad i programmet finns 

Figur 3.6    Bomboo Paper 
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centraliserat på en server. Användarna kommer åt den via sitt 

konto. Varför till exempel inte GoodReader är SaaS beror på att de 

inte har en egen server som sköter dokumenthanteringen utan er-

bjuder möjligheten att välja vilken server som ska användas. Det 

kan vara företagets egna.  

 

Applikationen till iPad heter Vela Mobile (figur 3.7). Vela System 

finns även som en webb-klient till datorn. Systemet är tänkt att 

användas av alla i ett byggprojekt. Beställaren, arkitekten, kon-

struktören, underentreprenörer, leverantörer, byggledare, plats-

chef, arbetsledare, entreprenadingenjör m.m. 

 

 

 

När ett projekt startar tillsätts en person som blir systemansvarig. 

Han lägger sedan in de olika disciplinerna och dess användare allt 

efter som de ansluter sig till projektet. Olika användare tilldelas 

olika behörigheter beroende på vilken disciplin de tillhör. På så sätt 

hålls obehöriga borta från delar av systemet.  

 

I systemet lagrars sedan alla ritningar och dokument tillhörande 

projektet. Uppdateras ritningarna av t.ex. arkitekten så uppdateras 

det överallt hos alla. Projektet behöver alltså inte använda sig av 

iPads för att se nyttan med ett sådant system som Vela Systems. 

 

Systemet kan administrera checklistor, problem, underrättelser, 

platsbesked, materialflöde, utrustning m.m. Skapas det t.ex. en 

Figur 3.7    Vela Mobile 
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underrättelse av en arbetsledare ute i produktion via sin iPad 

skickas det direkt till berörda personer. Byggledaren kan då direkt 

hugga tag i problemet och svaret skickas direkt ut till arbetsleda-

rens iPad. Under hela händelseförloppet registrerar systemet vilka 

det är som undersökt och jobbat med underrättelsen, och arbets-

ledaren eller byggledaren kan sedan kvittera av att underrättelsen 

är åtgärdad. 

 

 

3.2.8 Dropbox 

 

Synkronisering är grundläggande för att användandet av mobila 

enheter ska nå sin fulla potential. NCC har för närvarande inget 

system som sköter synkronisering utan filer måste laddas upp till, 

och ner från en server manuellt. Dropbox erbjuder möjligheten att 

installera en liten klient på datorn som ansluts till ditt konto på 

webben. På datorn väljs de mappar som ska synkroniseras mot en 

server och på iPaden väljs alla eller delar av de mapparna. 

 

Allting sköts automatiskt och användaren behöver egentligen inte 

lära sig någonting nytt. Eftersom mappsystemet i datorn är kopplat 

till en server märker inte ens användaren att en synkronisering 

hela tiden sker så fort en fil läggs till eller tas bort. Varje mapp som 

är ansluten till Dropbox får en liten symbol i högra hörnet som vi-

sar att den är aktiv för synkronisering. Via webb-klienten kan an-

vändaren komma åt sina filer var än i världen användaren befinner 

Figur 3.8    Dropbox 
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sig. Säkerheten kan upprätthållas via kryptering och/eller att före-

taget utvecklar ett eget system som körs inom det egna nätverket. 

 

 

3.2.9 Box.net 

Mitt emellan Vela System och Dropbox finns denna SaaS som he-

ter Box.net. Det här systemet ger möjligheten att administrera 

olika användares behörigheter, lösenordskydda filer och mappar, 

upprätta olika uppdrag, skriva kommentarer om dokument eller fi-

ler med mera. Allt sker via ett snyggt och enkelt gränssnitt på web-

ben. Det finns en applikation till iPaden, eller till alla olika 

smartphones, där filer kan visas och kommentarer kan läsas eller 

skrivas. Filerna kan även öppnas i till exempel GoodReader så att 

användaren kan göra anteckningar. 

 

Systemet fungerar på följande sätt: En huvudansvarig för syste-

met, eller projektdatabasen, bestäms som upprättar en struktur 

med mappar likt den struktur mapparna på en dator har. Sedan 

ansluter de olika användarna sig till systemet där den huvudan-

svariga ser till att de får de rättigheter som behövs. Varje använ-

dare kan sedan ladda upp eller ner filer till projektdatabasen, eller 

till sig själv privat för åtkomst till exempel via sin iPad eller telefon. 

 

Synkroniseringen fungerar precis på samma sätt som för Dropbox, 

så webbgränssnittet behöver inte användas vid uppladdning eller 

nedladdning av filer. Dock är det i webbgränssnittet som kommen-

tarer av filer och uppdrag med mera utförs. Det hela blir en inter-

aktiv projektdatabas där alla med rätt behörighet kan följa vad som 

pågår. Det leder i sin tur att tiden mellan det att ett problem upp-

stått till att ett beslut har fattats sker betydligt fortare. 
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3.3   Användarvänligheten 

3.3.1 Begreppet 

”Användarvänlighet” (Santai.nu) är ett begrepp på hur enkelt ett 

designobjekt är för användaren. Användarvänligheten mäts både 

kvalitativt och kvantitativt. Viktiga faktorer för användarvänlighet-

en är: 

 Graden av komplexiteten i användargränssnittet. 

 Ergonomiska aspekter för användaren. 

 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet användarvänlighet. 

Nielsen (1993) staplar upp attribut som brukar associeras till or-

det: 

 Lätt att använda: Så användaren snabbt kommer igång. 

 Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet 

måste det vara effektivt att arbeta med. 

 Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till syste-

met efter en tids frånvaro och ändå komma ihåg hur det fun-

gerar. 

 Få fel: Användaren ska kunna göra så få fel som möjligt. Om 

en ändå gör fel måste det gå att komma tillbaka till situat-

ionen innan felet uppstod. 

 Subjektivt tilltalande: Det ska kännas ”angenämt” att an-

vända systemet. Det ska kännas att det är tilltalande att 

jobba med systemet. 

 

3.3.2 Utvärderingen 

När författaren på projektet BioCentrum använde sig av iPad ut-

värderades användarvänligheten kontinuerligt i de aspekter tidi-

gare nämnt ovan. 

 

Graden av komplexiteten i användargränssnittet i iPaden är låg. 

Det är lätt att komma igång och förstå hur skaparna och utveck-

larna bakom gränssnittet har tänkt. En intuitiv handling av an-

vändaren leder oftast till rätt handling. Det är dock viktigt att på-

peka att eftersom iPad bygger på applikationer som skapats av 
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andra utvecklare än Apple själva, är inte alltid användargränssnit-

tet hos dessa applikationer så intuitivt. Dock har alla de applikat-

ioner författaren beskrivit i rubriken Applikationer har en låg kom-

plexitet i användargränssnittet. 

 

De ergonomiska aspekterna för användaren är mycket bra.  

iPadens attribut (Apple): 

 Höjd: 241,2 mm 

 Bredd: 185,7 mm 

 Djup: 8,8 mm 

 Vikt: 601 g 

 9,7” skräm 

 1024x760 pixlar upplösning 

 

Den låga vikten och det smidiga formatet är nyckeln till framgång. 

Skärmen på 9,7”, vilket blir ett format mellan ett A4 och ett A5 

papper, är precis perfekt. En större skärm skulle kräva ett större 

yttre format, vilket leder till att den blir klumpigare att bära. Möj-

ligheten att enkelt kunna zooma in med hjälp av två fingrar gör att 

skärmen inte behöver vara större än 9,7”. En mindre skärm skulle 

möjligtvis fungera, men då författaren inte ser att ett så mycket 

mindre format skulle göra iPaden mer mobil känns det onödigt. 

Skärmen är ljusstark och går utmärkt att jobba på även när solen 

står högt på himlen.  

 

iPaden använder sig av tekniken multitouch. Ett, två, tre, fyra, el-

ler fem fingrar användas i kombination för att anropa olika kom-

mandon. Ett enkel eller dubbelklick fungerar också. Till exempel 

kan en meny tas fram om det dubbelklickas på skärmen, eller så 

panoreras det i dokumentet med två fingrar och skrivs med ett 

finger. Alltså behövs inget verktyg väljas vid enklare manövrering-

ar. 

 

Apple levererar iPaden med varierande lagringskapacitet. Det finns 

16GB, 32GB och 64GB att välja på för tillfället. För att få ett per-

spektiv kan nämnas att samtliga ritningar för BioCentrum inklu-

sive CAD-ritningarna endast tog upp ca 800MB. 
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Det finns självklart konkurrenter som HTC, Samsung och Motorola 

som håller på att utveckla egna plattor och jämförs priset, i skri-

vande stund (Juli 2011), med konkurrenterna är iPaden billigare 

eller i samma nivå som andra produkter på marknaden. Med ett 

bättre och mer stabilt operativsystem och ett större utbud av ap-

plikationer hos iPaden gör den till en självklar vinnare i dagsläget.  

 

iPad är ett ömtåligt verktyg. Den tål inte att bli tappad. Den är 

även känslig för hårdare slag. iPaden har ingen fläkt eller andra 

rörliga delar så stötar är den inte känslig för. Mest ömtålig är 

skärmen och dess yta. Det finns många fodral och skal till iPaden 

som gör den mycket mer tålig mot slag och repor. Ett fodral är ab-

solut att föredra när iPaden används i den stundvis hårda miljön 

som ibland finns på en byggarbetsplats. 

 

Ett väldigt påtagligt problem med iPaden är dess avsaknad av möj-

ligheten att ansluta USB-minnen eller minneskort. Om någon har 

med sig filer på ett USB-minne går det inte att direkt föra över 

dessa filer till iPaden, utan de måste först läggas in på datorn och 

sen synkroniseras över till iPaden via WiFi eller 3G. Det går även 

att ta emot filerna via mail, men att inte kunna ansluta ett USB-

minne anses som ett stort minus. 

3.4   Det praktiska användandet på projektet 

3.4.1 Mottagandet 

Första gången författaren tillsammans med Mattias Monbäck (Ar-

betsledare) tog med iPaden ut till BioCentrum Januari 2011 var 

mottagandet inte speciellt imponerande. Det var en stor skepticism 

till nyttan av iPaden. Frågan alla ställde sig var helt enkelt; vad ska 

ni med denna leksak till? Allt eftersom tiden gick hittades använ-

darvänliga applikationer och nyttan med iPaden kunde visas för 

andra arbetsledare och platschefen på bygget. Mottagandet var 

fortfarande ganska svalt, men när praktiska exempel visades höj-

des ögonbrynen hos många.  
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Ett exempel var när författaren frågade en arbetsledare (55år, ej 

teknikintresserad) vad de två stora A3 pärmarna fulla till bredden 

med ritningar var till för? Arbetsledaren förklarade, att i dessa två 

pärmar finns alla de ritningar han behöver och emellan åt bärs 

dessa med ut på bygget vid olika uppdrag. Författaren visade då 

sin iPad och berättade att i den finns alla de ritningar arbetsleda-

ren har i sina två pärmar, plus alla ritningar över el, ventilation, 

rör m.m. samt konstruktionsritningarna. Arbetsledaren höll på att 

trilla av stolen när författaren även visade hur snabbt, lätt och 

smidigt det var att ta fram ritningarna.  

 

Ett annat exempel var när författaren såg underentreprenörens 

lagbas för el stå och kopiera upp mängder med ritningar, flera ex-

emplar av varje. Författaren frågade vad lagbasen höll på med. Han 

förklarade att eftersom det kommit ett nytt PM var han tvungen att 

sortera in och kopiera upp dessa till sig själv och till alla yrkesar-

betare, ett arbete som tar drygt en dag. Författaren berättade för 

lagbasen att det enda han behövde gör när nya PM kom var att 

trycka på en knapp, sen var allt uppdaterat och sorterat.  

 

Det finns flera exempel likt ovanstående som författaren hamnade i 

på BioCentrum. Viktigast var att visa exempel för åhöraren för att 

väcka ett intresse. Att endast berätta möjligheterna kan ofta låta 

som ren fantasi, men visas bra och tydliga exempel är det lätt att få 

även den mest skeptiska personen till att se nyttan och fördelarna 

med iPad.  

 

3.4.2 Användandet 

För att använda sig av en iPad krävs ett användarkonto hos det sy-

stem som används. Kontot är till för att det system som användas 

på projektet ska veta vem det är som publicerar något och för att 

användaren själv ska ha en egen specifik plats för sina filer.  

 

Författaren började använda mobiltelefonen iPhone som hjälpme-

del redan efter några veckor på BioCentrum. Alla ritningar ladda-

des ner till datorn från Pärmen.se (Begreppsförklaring) och ett 
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Dropbox-konto startades för att sköta synkroniseringen mellan da-

torn och iPhonen. Att Dropbox valdes för att sköta synkronisering-

en berodde på att NCC själva inte har något system för synkronise-

ring. När sedan filerna laddats ner från Pärmen.se fick författaren 

manuellt se till att nya filer laddades ner och uppdaterades på da-

torn. Det här är inget som i framtiden behöver göras manuellt, 

utan något som sker automatiskt när alla använder samma system 

för att hantera projektets dokument och information. I fallet med 

BioCentrum använde alla samma system, Pärmen.se som tyvärr 

bland annat saknar synkronisering.  

 

När iPaden kom till BioCentrum behövde författaren bara ange 

samma kontouppgifter i de olika applikationerna och direkt fanns 

allting tillgängligt på iPaden. Skulle det användas flera iPads räck-

er det med att skapa ett nytt konto för användaren, välja vad som 

ska synkroniseras från servern sen sköts resten automatiskt. 

 

En så kallad smartphone från till exempel Apple eller HTC funge-

rade helt okej att titta på planritningar med, eller att ta ett mått 

med i Autocad WS. Den var utmärkt att använda om det behövde 

fotas och e-mailas till någon, men vid anteckningar var skärmen en 

begränsning. iPad med dess större skärm såg till att appar likt 

GoodReader och Office HD kunde användas och nyttjas till dess 

fulla potential. Att använda en smartphone är ett utmärkt kom-

plement till iPaden då den som sagt är bra vid fotografering eller e-

mailing.  

 

Ett praktiskt exempel är när författaren gjorde egenkontroller över 

köken på BioCentrum, totalt tio stycken. Anna Hägglund (Kvalité 

och Miljöansvarig) hade upprättat en kontrollplan/egenkontroll 

(Figur 3.9) i pdf-format. Författaren la filen i mappen 

kök/egenkontroll på sin dator. När författaren sedan var ute och 

gjorde sina egenkontroller skrevs alla anteckningar på filen i 

iPaden. När författaren sedan kom in på kontoret fanns egenkon-

trollerna ifyllda även på hans dator. 
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Det här spar en hel del tid. Det var smidigt att inte behöva ha med 

sig tio olika papper ut på bygget och det dubbla arbetet är ett 

minne blått. Det spar även papper. Att slippa skriva ut egenkon-

trollerna för att ta med sig ut, kladda på, renskriva och tillslut 

sätta in i egenkontrollpärmen spar på miljön. Om alla discipliner 

varit kopplade till en server hade även egenkontrollpärmen kunnat 

ligga där, och därmed hade författaren inte behövt skriva ut egen-

kontrollpappret alls. Så var inte fallet nu, men pappret behövde 

bara skrivas ut en gång. 

 

Med en batteritid på 10 timmar vid kontinuerligt användande och 

upp till en månads standby-tid behöver inte iPaden laddas varje 

dag. Författaren anslöt iPaden till laddaren ungefär var annan till 

var tredje dag, så en hel dags användande var aldrig några pro-

blem. 

 

Figur 3.9    Egenkontroll på en iPad 
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Att bära med sig iPaden var ibland ett bekymmer. Det hände att 

författaren var tvungen att lägga ifrån sig iPaden när något behöv-

des göras på plats. Detta sågs som ett bekymmer då den lätt kunde 

råka illa ut ifall den lades på fel ställe. Risken fanns även att den 

glömdes om situationen vart stressig eller något annat kom i 

vägen. Att hela tiden behöva bära den i ena handen sågs också 

som en del i problemet med mobiliteten. Lösningen skulle kunna 

vara att i kläderna sy in en ficka för iPaden, eller att använda en 

axelväska. Det kan även vara så att Det här inte är något problem 

egentligen, utan endast en vanesak.  
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4.   Intervjuer 

Här behandlas svaren från de personer som intervjuats. Författaren 

sammanställer resultatet från enkäten som skickats ut och även 

jämför med sitt eget projekt, BioCentrum, men även sammanför de 

diskussioner som fortlöpande uppkommit vid t.ex. fikabordet eller 

personalfesten. En analys och diskussion kring svaren behandlas i 

senare kapitel.  

 

4.1   Frågorna 

 Fråga 1: Namn, befattning, och projekt. 

 

 Fråga 2: Vilken version av iPad har ni använt? 

 

 Fråga 3: Ungefär när fick du din iPad? 

 

 Fråga 4: Vad för applikationer använder du dig av? 

 

 Fråga 5: Har du förändrat ditt arbetssätt, eller har du skapat 

nya arbetssätt? 

 

 Fråga 6: Hur har användandet av iPad tagits emot av andra 

på arbetsplatsen? 

 

 Fråga 7: Anser du att arbetsflödet går smidigare? 

 

 Fråga 8: Vad skulle du vilja förbättra? 

 

 Fråga 9: Om du fick drömma: Hur skulle framtiden se ut? 

 

 Fråga 10: Skulle du rekommendera andra projekt att an-

vända sig av iPad? 

 

 Fråga 11: Jag har säkert glömt viktiga frågor. Skriv gärna 

ner övriga tankar, idéer och förslag. 
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4.2   Sammanställning 

4.2.1 Bakgrund 

Frågeformuläret skickades ut till tre andra personer på NCC som 

jobbar med var sitt projekt. Det ena projektet är Knivsta kommun-

hus, det andra är Hojsjöskolan och det tredje är författarens pro-

jekt BioCentrum. De två förstnämnda projekt pågår fortfarande 

(augusti 2011) och projektet BioCentrum avslutades i juni 2011. 

På projektet Knivsta kommunhus har en arbetsledare använt sig 

av iPad sedan januari 2011, på projektet Hovsjöskolan har en ent-

reprenadingenjör och två arbetsledare använt sig av iPad sedan 

februari 2011 och på BioCentrum har författaren och en till arbets-

ledare använt sig av iPad sedan januari 2011. Alla projekten har 

använt sig av en iPad 1 WiFi + 3G, då iPad 2, som har bättre pre-

standa och kamera, inte hade släppts vid det aktuella tillfället som 

testerna påbörjades. 

 

4.2.2 Applikationer 

Det är inte alltid samma applikationer som använts av projekten, 

men syftet och nyttan med applikationerna har varit samma. Till 

exempel har Knivsta kommunhus använt PDF Reader Pro, som har 

samma funktioner som GoodReader som Hovsjöskolan och Bio-

Centrum använt, men ett annat gränssnitt används. Autocad WS 

har använts av alla projekten för att läsa och mäta i .dwg filer. En 

applikation för att redigera i Word eller Excel filer har endast an-

vänts på BioCentrum, dock har Knivsta kommunhus använt sig av 

Appels egna ordbehandlingsprogram Pages som tyvärr saknar en 

bra synkroniseringsfunktion.  

 

4.2.3 Användandet 

Alla de tillfrågade har sett nyttan med att slippa papper och att ha 

precis alla ritningar och dokument över projektet i en och samma 

mobila enhet. En person skriver i frågeformuläret att springet in till 

ritningsrummet har minskat och att man direkt ute på plats kan 

ge direktiv till yrkesarbetarna och fatta beslut med bra och uppda
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terad information som underlag. Det här är något som även upp-

fattats på BioCentrum och Knivsta kommunhus. Därmed ökar 

kvalitén på besluten eftersom de tas från den senaste information-

en, lika så blir det kostnadseffektivt eftersom ingen tid går åt till 

att springa fram och tillbaka mellan bygget och ritningsrummet.  

 

Istället för att ta måtten från A1-ritningarna har nu arbetsledarna 

börjat ta måtten direkt från iPaden med hjälp av applikationen 

AutoCad WS. Det här har visat sig ge en mer exakt mätning jäm-

fört med den gamla metoden där skalstock användes. Det går även 

snabbare, och kan göras var som helst när som helst.  

 

Att bära med sig iPaden har uppfattats som ett litet problem. För-

fattaren har tidigare föreslagit att en ficka kan sys in i kläderna, 

men varma dagar då så mycket kläder kanske inte används har de 

på Hovsjöskolan köpt in axelväska som iPaden förvaras i. Det här 

tycks fungera utmärkt.  

 

Vad gäller mottagande av iPaden i produktionen kan man generellt 

säga att teknikintresserade personer är mer intresserade av att an-

vända iPaden och att se och förstå vad den kan bidra med. Det här 

i sig faller ganska naturligt då det är en typisk teknikpryl, men när 

den visas för de mindre intresserad och de ser hur enkel och ”ofar-

lig” den är att använda blir även de intresserade.  

 

 

4.2.4 Förbättringar och framtiden 

Alla tillfrågade tycker att iPaden har för dålig prestanda. Det är 

inget som egentligen hindrar arbetet, men att ritningar, dokument 

med mera kunde flyta på smidigare skulle underlätta arbetet. 

Alltså en iPad som har en bättre prestanda önskas.  

 

I dagsläget finns ingen möjlighet att på ett bra sätt se bygget i 3D. 

Det här är något som efterfrågas, och det skulle också troligtvis 

kräva en iPad med bättre prestanda. AutoCad WS känns ibland 

som lite trubbigt då det ibland kan vara svårt att få ut det mått an-
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vändaren vill ha, men Det här kommer säkert åtgärdas i en uppda-

tering framöver.  

 

Framtidsvisionerna hos de tillfrågade är många och idéerna är bra. 

Nedan presenteras några av idéerna: 

 Att i ritningsrummet ha en jätte stor bildskärm liggandes 

med touchskärm där all ritningshantering sköts istället för 

som nu med papper i A1-format. 

 Att kunna använda sig av Augmented Reality för att se och 

visa hur och vart väggar, installationer, ytskikt med mera 

finns långt innan de byggts. 

 Att alla som jobbar i ett projekt börjar använda de system 

som finns för att hantera synkronisering av ritningar, doku-

ment, information med mera.  

 

Idéerna är många och författaren vet att steget dit inte är långt för 

att det ska bli verklighet.  

 

Det är viktigt att åter påpeka att iPaden inte är till för att ändra 

gamla arbetssätt, utan för att skapa nya mer effektiva arbetssätt 

tycker flera av de personer som författaren pratat med. Försöka se 

om ditt projekt har någon nytta av iPaden och dess funktioner, 

finns nyttan så är det viktigt att även de som inte vill använda den 

inte behöver använda den. Än så länge kommer det mestadels att 

vara ett komplement till dagens arbetssätt.  
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5.    Diskussion, slutsats och fortsatta studier 

I detta kapitel presenteras författarens åsikter, tankar och slutsatser 

kring användandet av iPad på en byggarbetsplats. Vidare ges även 

förslag till förbättringar och fortsatta undersökningar och studier  

 

Examensarbetets syfte var att se om det med verktyget iPad går att 

effektivisera och kvalitetssäkra byggprojekt. Att även försöka 

minska pappersanvändandet och fortsätta strävan mot det pap-

perslösa samhället som pågått i många år har setts som en rolig 

deluppgift. Målet var att se om allt Det här var möjligt genom att 

testa iPad med praktiska försök på projektet BioCentrum. Mycket 

ny kunskap har samlats upp och det har verkligen varit en rolig 

resa att få ligga i framkant med något nytt som kan, och troligtvis 

kommer bli stort inom en väldigt snar framtid.  

 

5.1   Synkronisering 

Av tiden jag och min kollega Mattias Monbäck använt iPaden har vi 

sett stor nytta med plattan. Det i sin tur har fört med sig andra sa-

ker som behövs förbättras för att effektivisera och kvalitetssäkra 

byggprojekt. Jag har i mitt examensarbete nämnt synkronisering 

väldigt många gånger. Det beror på att det finns så många fördelar 

med att uppdatering av dokument och ritningar sker på flera plat-

ser samtidigt, och framförallt automatiskt. Att inte behöva tänkta 

på eller anstränga sig för att hela tiden ha den senaste filen till-

gängligt är en funktion som självklart måste börja användas mer, 

oavsett om iPad används eller inte. Det är både kostnadseffektivt, 

produktionseffektivt och kvalitetssäkert när Det här sker automa-

tiskt. Jag vet att det finns flera sätt att bygga upp system som skö-

ter synkronisering på, men hur det ska göras överlåter jag till de 

som kan det. Dock är det viktigt att påpeka att arbetssättet inte får 

ändras. Sneglar man på hur tjänsten Dropbox har löst det hela 

förstår man snabbt vad jag menar. Där väljs bara de mappar som 

ska synkroniseras, sen sker allt i bakgrunden. Något liknande är 

självklart att föredra om alla på ett byggprojekt ska använda sig av 

systemet.  
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Jag tror att det är viktigt att direkt då ett projekt börjar rulla igång 

välja det system som passar bäst för just det projektet. Är tanken 

att det ska användas iPads krävs det att alla discipliner jobbar mot 

en och samma server som stödjer synkronisering. Det här ser inte 

jag som något problem, då NCC i dagsläget använder sig av doku-

menthanteringssystemet Pärmen där allting läggs upp. För projekt 

i egen regi, eller i partnering-projekt finns all möjlighet att sätta 

upp de system företaget själva vill använda. För de konsulter som 

jobbar på projektet anser jag att det inte behöver ske någon större 

(om ens någon) förändring från deras sida för att få synkronise-

ringen att fungera.  

 

Det är viktigt att påpeka att alla inte behöver använda sig av iPad 

för att det ska fungera. Så länge man installerar ett synkronise-

ringsprogram på allas datorer ute på byggarbetsplatsen som an-

vänder datorns mappsystem behöver tex platschefen inte lära sig 

något nytt arbetssätt. Enda skillnaden är att han automatiskt får 

tillgång till alla ändringar och nya dokument, ritningar och filer i 

sin dator. Sedan kan han arbeta med dessa precis som om han 

mottagit de via mail eller på något annat sätt. Hans arbetssätt för-

ändras alltså inte. 

 

 

 

5.2   Applikationer 

Det kommer ständigt nya applikationer och nya uppdateringar 

med nya funktioner och idéer. Bara under den tid som författaren 

själv använda sig av GoodReader, AutoCad WS och Office HD kom 

där ett flertal uppdateringar som gjorde applikationen till det 

bättre. Därför är det viktigt att inte rata en applikation direkt, utan 

försöka bilda sig en uppfattning om vad utvecklaren har för mål 

genom att läsa den information som finns på utvecklarens webb-

sida. Dock är det lika viktigt att inte fastna för en enda applikation 

utan ständigt hålla lite koll på vad som kan komma att dyka upp 

av andra utvecklare. 
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De applikationer som användes ute på projektet BioCentrum har 

fungerat väldigt bra. Saknas någon funktion, eller känner använ-

daren att det finns förbättringar att göra går det utmärkt att ta 

kontakt med utvecklaren och framföra sina förslag. Författaren 

gjorde Det här och fick god respons.  

 

Det går även att som företag utveckla och skräddarsy egna appli-

kationer. Problemet är att de sedan måste bli godkända av Apple, 

och det kan bli en process som tar lång tid. Har företaget sedan väl 

fått en applikation godkänd, går det snabbare att få nästa applikat-

ion genom systemet och godkänd.  

 

Jämförs Apples iPad med andra tillverkare som till exempel Sams-

ung och dess Galaxy Tab 10.1 har konkurrenterna långt kvar tills 

en riktigt ”iPad-dödare” finns tillgänglig. Utbudet av applikationer 

är betydligt sämre och med ett användargränssnitt som enkelt kan 

skapa frustration hos användaren då den helt enkelt inte gör som 

användaren vill, har konkurrenterna långt kvar. Dock finns det en 

påtaglig fördel med dessa och det är den öppna källkoden som ope-

rativsystemet är kodat i. Här kan företaget lättare programmera 

egna applikationer och behöver inte få ett godkännande från någon 

för att använda de i tableten. En annan fördel är möjligheten att 

uppgradera lagringskapaciteten med ett minneskort, och även möj-

ligheten att ansluta tex ett USB-minne för att överföra filer. Något 

som iPaden saknar.   

 

 

5.3   Användandet 

Det finns klara fördelar med användandet av iPad på en byggar-

betsplats. För första gången sedan 1973 då W Schmidt i sin bok 

om datorernas framtid nämnde det papperslösa kontoret, börjar vi 

nu närma oss just denna vision. Jag tror helt enkelt det handlar 

om att ändra sitt beteende. Personligen skrev jag endast ut papper 

på BioCentrum när någon annan bad mig göra det för att de vill ha 
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informationen på papper. Med andra ord skrev jag aldrig ut något 

till mig själv. Visst hände det i några fall, men inte ens i närheten 

av de mängder som jag skulle behövt skriva ut om jag inte haft en 

iPad. Jag tror inte på ett helt papperslöst kontor, däremot ett kon-

tor med betydligt mindre slöseri på papper tack vare användandet 

av iPad. Speciellt om alla använder sig av denna pryl. 

 

Det är viktigt att påpeka här att en iPad absolut inte är det enda 

alternativet. Tablets som baseras på Android eller Windows Phone 

7 kommer säkerligen bli bättre och kunna mäta sig med Apples 

iPad i framtiden. Apple har en tendens att leka ”storebror” för sina 

användare och där med inte ge den frihet andra tablets har. Det 

här kan bli iPadens undergång eftersom användarna vill ha mer 

frihet och lättare kunna installera program utvecklade av dem 

själva. Att iPad inte använder de kontakter för laddning och an-

slutning som EU satt som standard, utan använder sina egna spe-

ciella kontakter gör att det hela tiden krävs att en sladd för ladd-

ning av iPaden alltid finns nära till hands. Dessa små saker drar 

ner betyget på användningen utav iPad jämfört med konkurrenter-

na. Så vem vet, kanske är iPad bara en fluga trots allt. 

 

 

5.4   Fortsatta studier och undersökningar 

Det finns hur mycket som helst att utforska i ämnet om tablets och 

tablets PC. Föra studier på hur en Androidplatta skulle fungera om 

egna applikationer skräddarsydda för ändamålet utvecklades. Eller 

utvärdera om de mer otympliga tablet PC, som är den dator med en 

skärm som kan vridas över tangentbordet så det blir som en iPad, 

är att fördra då de är kraftfullare och använder sig av Windows. 
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Bilaga 2: AutoCad WS 

  



iPad på en byggarbetsplats 

B4 
 

 

 

 



      

B5 
 

Bilaga 3: Office HD
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Bilaga 4: Bamboo Paper 
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Bilaga 5: Vela Mobile

 

 



iPad på en byggarbetsplats 

B10 
 

  



      

B11 
 

Bilaga 6: Kontrollplan
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Bilaga 7: Intervjuer 

 

Person 1 

 

Befattning, och projekt: 

Arbetsledare/entreprenadingenjör 

Knivsta Kommunhus 

 

Vilken version av iPad har ni använt? 

iPad 1 WiFi + 3G 

 

Vilka andra personer på projektet använder sig av iPad? 

Installationssamordnaren 

 

Ungefär när fick du din iPad? 

2011-01 

 

Vad för applikationer använder du dig av? 

Allt:) 

Autocad, PDF Reader pro, Pages. Readle Docs, Photobox 

 

Har du förändrat ditt arbetssätt, eller har du skapat nya ar-

betssätt? 

Både ja och nej.. Är ju bara jag än så länge som kör med den på 

vårat projekt så begränsningarna finns onekligen. Men man finner 

sina användningsområden. 

 

Hur har användandet av iPad tagits emot av andra på arbets-

platsen? 

De tycker mest det verkar vara en leksak. 

 

Anser du att arbetsflödet går smidigare? 

Njae..Går inte snabbare kanske, Men inte långsammare 

 

Vad skulle du vilja förbättra? 

Kapaciteten i paden så den kan hantera ritningsmängden snabb-

bare. 
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Om du fick drömma: Hur skulle framtiden se ut? 

En "hjärn" där allt utgår ifrån. Inta pärmen, G, Egna datorer mm. 

Utan alla sitter på en gemensam som är snabbare än g. Och i den 

har man tillgång till det ma behöver. Så vissa mappar är låste för 

obehöriga. Och framtiden är helt klart en stor touch bildskärm 

som ritningsbord. Men en liten sökmotor i eller med ritningsförtek-

ningen liggandes på sidan så de äldre känner igen sig. 

 

Skulle du rekommendera andra projekt att använda sig av 

iPad? 

Ja 

 

Jag har säkert glömt viktiga frågor. Skriv gärna ner övriga 

tankar, idéer och förslag 

Man skall inte ha en övertro för iPaden. Det är ett annat sätt att 

hantera ritningarna. Man slipper släpa på massa papper men istäl-

let får du släpa på iPaden. Fördelen är dock att man kan ha all info 

i paden. Har man en kraftigare pad och en Hjärna så har man ett 

superverktyg. Men där är man inte än. Krävs för mycket förbere-

delse för att få ut efekten till fullo 
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Person 2 

 

Befattning, och projekt: 

Entreprenadingenjör 

Hovsjöskolan 

 

Vilken version av iPad har ni använt? 

iPad 1 WiFi + 3G 

 

Vilka andra personer på projektet använder sig av iPad? 

David Ohlsson, Arbetsledare Håkan Pense, Arbetsledare 

 

Ungefär när fick du din iPad? 

2011-02 

 

Vad för applikationer använder du dig av? 

AutoCAD WS - används för att titta på och mäta i dwg-modeller 

med baslinjer. Det vanliga bildvisningsprogrammet - där tittar vi på 

samplottningsbilder samt ca 600 olika vyer som täcker in hela hu-

set. Bilderna är tagna ifrån från navisworks och vyerna skapas ge-

nom att exportera filmer som bilder. Det här är ett sätt att få med 

sig en del av informationen i 3D-modellen. Goodreader - Används 

för att ha alla pdf-ritningar samt andra dokument med sig. 

 

Har du förändrat ditt arbetssätt, eller har du skapat nya ar-

betssätt? 

Nu behöver jag inte bara sitta inne och titta på 3D-modellen jag 

kan "typ" ta med mig den ut och titta på installationer. Det gick 

såklart att ta med sig den bärbara datorn ut, men det var för bö-

kigt så det hände nästan aldrig.  

Tyvärr köpte vi iPaden lite sent så det mesta av huvuddragningar-

na gällande installationer var redan gjorda. Hade vi köpt den tidi-

gare hade vi haft ännu mer nytta. 

 

Arbetsledarna har haft med sig iPaden ut och tagit kompletterande 

mått, som inte funnits med på måttsättningsritningen. 
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På sistone har arbetsledarna även kunnat ha med ALLA ritningar 

ut på plats med goodreader. Detta har varit toppen. 

 

Vi har även köpt in en axelremsväska så att det går att ha med sig 

iPaden jämt ifall behovet uppstår. 

 

Troligen kommer noteringar till underlag för relation ritas in på 

pdf:erna i goodreader. 

 

Hur har användandet av iPad tagits emot av andra på arbets-

platsen? 

Arbetsledare: Det gick mycket lätt att få David Ohlsson (21 år 

gammal) att se möjligheterna och använda iPaden ute. Det har va-

rit lite segare att få Håkan Pense (55+) att använda den, men ge-

nombrott har nåtts efter att han kunde få alla ritningar i den via 

goodreader. Det har varit jag och arbetsledarna som använt den. 

Övriga har inte haft så mycket med den att göra. 

 

Anser du att arbetsflödet går smidigare? 

Ja, absolut. Vi måste bara se till att den börjar användas som ett 

naturligt hjälpmedel.  

 

Eftersom alla handlingar kan bäras med miskas tiden som läggs på 

att springa in till ritningsrummet och montö-

rer/snickare/betongare kan få snabbare besked. 

 

Den ökar också kvalitén eftersom du alltid kan titta på rätt ritning 

på rätt plats. När du kommer till ritningsrummet får du ofta förlita 

dig på din minnesbild av hur det såg ut på platsen och därefter 

lämna ett kanske felaktigt besked. Det minskar också risken för 

kollisioner eftersom du kan ha med dig mer information om hur 

saker ska vara monterade och varför. 

 

Vad skulle du vilja förbättra? 

I iPad 1 så blev det för tungt att samplotta alla instalationsstråk, 

iPaden får slut på minne. Jag hoppas att det ska fungera bättre i 

iPad 2. Detta skulle underlätta mycket när installationsdragningar 
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ska kontrolleras. 

 

Mätverktyget i AutoCAD WS är för trubbigt. Det måste gå att välja 

startpunkt på ett bättre sätt. När man vill att den ska snappa på 

en korsning är det svårt att få den att göra det med startpunkten. 

 

Har hört att Navisworks ska släppa en app så att 3D-modellen ska 

kunna konverteras och sedan köras i iPaden. Detta hoppas jag ska 

fungera! 

 

Om du fick drömma: Hur skulle framtiden se ut? 

Nästa steg: 3D-modellen kan köras fullt ut i plattan. Med hjälp av 

GPS och gyrofunktion ska jag kunna rikta upp plattan mot det 

tomma taket och se allt i 3D-modellen i samma vy som jag tittar i 

verkligheten. 

 

Skulle du rekommendera andra projekt att använda sig av 

iPad? 

Ja 

 

Jag har säkert glömt viktiga frågor. Skriv gärna ner övriga 

tankar, idéer och förslag 

Som sagt förr, det vore smutt att kunna få tillgång till allt som lig-

ger på PDS:en direkt via iPaden. 

 

Det kommer krävas bättre CAD-kunskaper för att vi på bred front 

ska kunna bereda och ordna filerna i AutoCAD WS. 
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Person 3 

 

Befattning, och projekt: 

Arbetsledare 

BioCentrum. 

 

Vilken version av iPad har ni använt? 

iPad 1 WiFi + 3G 

 

Vilka andra personer på projektet använder sig av iPad? 

En till arbetsledare. 

 

Ungefär när fick du din iPad? 

2011-01 

 

Vad för applikationer använder du dig av? 

GoodReader, Office HD, AutoCad WS, Bamboo Paper 

 

Har du förändrat ditt arbetssätt, eller har du skapat nya ar-

betssätt? 

Ja. Eftersom jag använder applikationerna GoodReader och Office 

HD har jag alla ritningar och dokument i ipaden, som jag även kan 

redigera. Därför behöver jag inte skriva ut alla papper och ritningar 

hela tiden. Det har även blivit smidigare att ta med sig alla inform-

ation ut på bygget. Att även på plats ute kunna göra anteckningar i 

tex Bamboo Paper snabbt och smidigt har gjort det lättare att hålla 

reda på saker.  

 

Sen när det behövs mätas i ritningar så gör jag inte längre som 

förut där skalstock och A1 ritningar användes för att ta fram måt-

ten, utan nu nyttjar jag AutoCad WS för det ändamålet.  

 

Hur har användandet av iPad tagits emot av andra på arbets-

platsen? 

Till en början såg de andra på arbetsplatsen iPaden mest som en 

leksak. Men allt eftersom tiden gick fick även de andra arbetsle-
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darna upp ögonen för dess potential. Även verkarna ute på bygget 

blev mer och mer intresserade. 

Anser du att arbetsflödet går smidigare? 

Ja. Att som tidigare nämnt slippa allt pappersarbete underlättar. 

Att inte heller behöva göra dubbelt arbete när man skriver eller ut-

rättar något ute på bygget som sen ska föras in i datorn är ett stort 

plus, eftersom det sker automatiskt. 

 

Vad skulle du vilja förbättra? 

Att fler använder verktyget iPad. Det skulle underlätta för hela pro-

cessen. Sen att iPaden får bättre prestanda. 

 

Om du fick drömma: Hur skulle framtiden se ut? 

Nästa steg är att kunna läsa tex Nawisworks filer. Att kunna se 

byggnaden i 3D och vandra omkring i den. Sen att kunna utnyttja 

Agumented Reality, där du med hjälp av iPadens kamera  filmar en 

vägg, och på den väggen ser du alla installationer som ska vara där 

via iPadens skärm. Med andra ord, du ser i ipaden verkligheten, 

men på den verklighet appliceras virtuellt hur det kommer se ut, 

exakt på dess position i xyz-led. 

 

Skulle du rekommendera andra projekt att använda sig av 

iPad? 

Ja 

 

Jag har säkert glömt viktiga frågor. Skriv gärna ner övriga 

tankar, idéer och förslag 
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