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Mobile devices such as tablets and smartphones are quite common in this day. The
author of this thesis wanted to know how common these mobile devices are in the
building industry and how they are used and what potential an app could have. The
author thus conducted an investigation on this matter, mainly in the form of
interviews.
Answers given by the interviews were then used as a basis to survey the usage of
mobile devices and the usage of different kinds of apps. An investigation of different
apps with the potential to be used by professionals in the building industry has been
carried through. Apps which manage such things as scanning documents, measuring
distances and handle communication. A further more advanced study of a floor plan
making app, called MagicPlan has also been done. The equipment that were used were
Samsung Galaxy S2, Apple iPad , Samsung Note 10.1 Tablet, Leica Disto, Leica
Scanstation C10, Canon Pixma MP270.
The results of the examination show that the usages of mobile devices are widely
spread in the building industry, however, seldom to its full potential. The results also
indicates that the tested apps likely can be used by professionals in some cases.
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Sammanfattning
Mobila enheter i form av tablets och framförallt smartphones är mer och mer en
vanligt förekommande syn bland privatpersoner. Författaren ställde sig frågan om
dessa enheter är lika förekommande inom byggsektorn. En undersökning av dessa
enheters utbredning och potentiell nytta inom byggbranschen har utförts i detta
examensarbete.
Med utgångspunkt från en intervjustudie har utbredningen av enheter bland kända
aktörer inom byggbranschen analyserats. De intervjuade har fått svara på
författarens frågor kring användandet av mobila enheter och appar. Svaren i sin tur
har sedan fått ligga till grund för en bedömning av appars möjliga potential inom
byggbranschen.
Förutom intervjustudien innefattar arbetet tester av aktuella och utvalda appar, i
huvudsak baserade på intervjuerna. Hit hör appar med funktioner som exempelvis
dokumentinskanning, avståndsmätning och bildbeskrivning. Testerna har utförts
med en Apple iPad generation 3, en Samsung Galaxy S2 och en Samsung Note 10.1,
alltså enheter med operativsystemen iOS respektive Android. Dessa är de vanligast
förekommande operativsystemen på marknaden och enligt intervjustudien också
inom byggbranschen. Kontrollutrustning i form av laserskanner och
laserdistansmätare har i vissa fall använts för att kontrollera noggrannheten hos
apparna.
En mer djupgående studie av appen MagicPlan har genomförts. En app som på ett
enkelt vis skapar planritningar. Hur stor måttriktighet MagicPlan har i sina
framställda planritningar undersökts med en laserskanner som måttstock. Appens
övriga funktioner analyseras.
Resultatet av undersökningen visar på att de mobila enheterna är vanligt
förekommande inom byggbranschen. Enheterna nyttjas dock inte till sin fulla
potential, vilket författaren tycker att de borde. De mobila enheterna kan fylla en
hjälpande funktion . Samtidigt är det också så att enheterna i fråga redan finns hos
arbetarna. Således medför det ingen speciell merkostnad för att nyttja dem till fullo.
Generellt visade intervjustudien på en positiv inställning till användande av mobila
enheter och appar inom arbetet. De testade apparna visade sig fylla en bra funktion.
Huruvida de uppfyller fackmannamässiga krav kan endast enskilda fackmän svara
på. Författaren tror dock att de testade apparna är användbara för vissa fackmän.

Nyckelord: Appar, Smartphone, Tablets, Ritningar, MagicPlan, Intervjustudie.
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Förord
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är den avslutande delen på
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp, vid Uppsala Universitet.
Arbetet har utförts med stöd av Metria AB, tack till Metria AB och ett särskilt tack till
handledaren Ronny Andersson vid samma företag som delat med sig av sin tid och
kunskap. Vidare vill författaren tacka ämnesgranskaren Ahmadreza Roozbeh för
tydlig konstruktiv kritik och snabba mejlsvar.
Slutligen vill jag tacka alla personer som svarat på intervjufrågorna och därmed lagt
grunden till en stor del av detta examensarbete.

Uppsala i augusti 2013
Joakim Åström
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Ordförklaring
Android: Google’s öppna appoperativsystem för smartphones, surfplattor och några
andra enheter.
Användargränssnitt: Ger användaren möjlighet att påverka en hård- eller mjukvara
och ger systemet möjlighet att utifrån användarens påverkan uppvisa ett resultat
eller någon typ av information.
App/ar: Är en förkortning för applikation. Det är en typ av dataprogram som
användaren själv kan installera och aktivera.
Augmented Reality: Förstärkt verklighet, realtidsapplikationer som blandar
mjukvaruangiven information med information från användarens fysiska
omgivning.
CAD: ”Computer-aided design” alternativt ”Computer-assisted drafting” . Digitalt
skapande av bl.a. design och ritningar. Används främst inom arkitektur och
konstruktion.
iOS: Apple’s appoperativsystem för deras smartphones och surfplattor
Mobil Enhet: Bärbara enheter såsom Smartphones och Tablets.
Molntjänst: Datormoln är en teknik baserad på användning av datorer över internet,
behövs exempelvis mer datorkraft för beräkningar eller mer lagringsutrymme för
filer så erbjuds dessa tjänster via internet. En molntjänst, det innebär alltså att jag
som person inte alltid behöver ha en egen avancerade dator utan att det kan räcka
med en smartphone eller tablet så länge det finns tillgång till internet.
Skärmdump: En digital ögonblicksbild av en bildskärm
Smartphone: Dagens mobiltelefoner är i regel en smartphone, en mobiltelefon med
datorliknande avancerade funktioner. T.ex. Flerkärning processor, Multitasking och
Hantering av trådlösa nätverk.
Tablet: En surfplatta, en mobil dator i ett stycke som utgörs av en touchskärm. Är i
princip en större variant av smartphones (utan telefondelen i regel)
WI-FI: Populär benämning i folkmun för trådlösa nätverk.
3G/4G: 3:e och 4:e generations mobiltelefoni, samlingsnamn för
kommunikationsteknikstandarder som ska uppnå en viss datahastighet.
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1 Inledning
Undersökning av användandet av mobila enheter med appsystem inom
byggbranschen samt utvalda appars potential för fackmannamässigt
användande inom byggteknik.

1.1 Bakgrund
Var dag släpps nya så kallade ”appar”; applikationsprogram, till
mobila enheter i form av smartphones och tablets. Tekniken utvecklas i
högt tempo och för varje dag som går, går vi mot ett mer digitaliserat
samhälle där exempelvis en liten handburen enhet har kapacitet att
utföra något som för bara några år sedan krävde betydligt mer resurser
att utföra. Denna typ av mobila enheter har förmodligen varje person
inom byggbranschen tillgång till idag.

1.2 Problembeskrivning
De mobila enheterna som finns idag, exempelvis en smartphone;
mobiltelefon, används av vissa till att endast ringa telefonsamtal. Det
dessa personer kanske inte har reflekterat över är att denna apparat mer
kan liknas vid en dator än en telefon och har därför större potential än
så. Men hur många personer använder den till något annat än att ringa
med inom byggbranschen? Hur utbredd är tabletsanvändningen? Hur
bra är egentligen vissa appar, kan yrkesmässig precision uppnås med
en måttapp som kostar några kronor? Finns det en möjlighet för en
fackman att använda en sådan app i sitt dagliga arbete och kan
personen tänka sig att använda något dylikt överhuvudtaget? Kan olika
typer av appar förenkla byggandets olika skeden?

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är dels att utreda tillgång på och användandet
av mobila enheter och appar av yrkesmän inom byggbranschen och
dels undersöka några byggtekniska appar. Vidare syftar arbetet till att
undersöka om det utifrån testresultaten finns användningsområden för
fackmän i sitt dagliga arbete. Syftet är även att utreda om det finns
några andra utvalda appar som kan motsvara de intervjuade
yrkesmännens önskemål.
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Vad som är tillräckligt bra och kan användas fackmannamässigt kan
bara varje enskild fackman svara på. Således blir en del av syftet mer
djupgående spekulationer och idéer än ett försök till att bevisa något.

1.4 Mål
Arbetets mål är att redogöra för hur de mobila enheterna används och
skulle kunna användas inom byggbranschen samt redogöra för
precisionen och/eller den fackmannamässiga potentialen inom
byggteknik hos utvalda appar.

1.5 Avgränsning
Examensarbetet avser att behandla möjligheterna med mobila enheter
och appar. Tekniken bakom dessa kommer endast att behandlas ytligt
då arbetet annars blir för omfattande. Detsamma gäller utrustning och
de dataprogram som använts i utredningen.
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2 Metodikbeskrivning
Hur författaren har valt att genomföra examensarbetet.

2.1 Metodval
För att undersöka hur de verksamma inom byggbranschen handhar och
förhåller sig till användande av mobila enheter föll valet på att göra en
intervjustudie. För den andra undersökningsdelen där författaren ska
se möjligheter utifrån den analyserade intervjustudien valdes metoden
fallstudie. Både för de som bara skrapar på ytan och en mer djupgående
fallstudieanalys.

2.2 Intervjustudie
Intervjustudien är mejlbaserad och av en halvstrukturerad- och öppen
variant, dvs. intervju med ganska raka frågor men med möjlighet att
tillägga information, därefter vid slutet av intervjun ges öppna frågor
där väldigt olika svar kan förekomma men som ändå är inom ämnet.
Det går att genomföra en sådan intervjustudie via telefonsamtal eller
frågeformulär i både pappersformat eller via webbplatser på internet.
Författaren valde dock att på grund av den stora omfattningen göra den
mejlbaserad då det inte är lika tidskrävande som att ringa eller dela utoch samla in frågeformulär. Samtidigt hade författaren en tanke om att
det är svårt att få människor att gå in på en internetlänk för en
webbaserad undersökning, grundat på författarens eget beteende.

2.3 Litteraturstudie
Litteraturstudier ämnar att ge baskunskaper för att på ett bra vis sedan
kunna realisera arbetet. Dessa studier har utförts under hela arbetet
eftersom nya moment kräver nya förkunskaper.
Då detta examensarbete inte avser att behandla tekniken bakom mobila
enheter och appar speciellt djupgående, har flertalet böcker lämnats åt
sidan. Istället har den främsta informationskällan varit artiklar på
internet, även en del tidskrifter har informerat och inspirerat. Vem som
helst kan publicera något på internet, därför har det alltid varit viktigt
att verkligen granska information som ges och fundera kring
trovärdigheten.
Äldre examensarbeten inom samma område kan hanteras i en
litteraturstudie, inom detta område fann författaren ett tidigare
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examensarbete som behandlar användandet av iPad på en
byggarbetsplats, [1], och gav författaren en inblick i ett försök att
implementera denna nya teknik inom ett byggföretag.

2.4 Arbetets genomförande
Grundidén kläcktes vid möten med handledaren varvid
problemformulering, syfte och mål formulerades för det som i
slutändan blev MagicPlan-fallstudien i detta examensarbete. Grundidén
utvecklades vidare då den ansågs vara för smal för ett examensarbete
enligt kursansvarig vid universitetet. Denna riktningsändring
tillsammans med en sen uppstart av arbetet innebar att arbetet fick
flyttas fram i tiden.
Sedan arbetet kommit igång startades de praktiska testerna med
fallstudien direkt. Därefter har det fortskridit med litteraturstudie,
intervjuutformning och jakt på mejladresser. I väntan på att
intervjusvar skulle dyka upp kunde rapporten påbörjas. När
intervjusvaren kom kunde letandet av appar och de praktiska testerna
för utvalda appar startas.
Parallellt med alla andra delar har rapporten arbetats fram. De
praktiska testerna har utförts utomhus, inomhus i hemmiljö samt i en
lokal.
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3 Intervjuundersökning
Författaren valde att utföra en intervjuundersökning via mejl för att
undersöka utbredningen av användandet av mobila enheter och appar.
Nedan behandlas de olika momenten i undersökningen.

3.1 Frågorna
Valet av frågor utfördes så att den intervjuade personen skulle kunna
svara på frågorna direkt och utan att behöva fundera vidare för att
därefter återkomma med svar. Författaren vet hur lätt det är att dels
strunta i saker som man inte är tvungen att utföra och dels glömma bort
att svara, speciellt om man har mycket att göra för övrigt. Antalet
frågor hölls lågt för att författaren hade en tanke om att detta gynnar en
högre svarsfrekvens. Följande frågor valdes:
•

1: Befattning?

•

2: Har du en Tablet (Surfplatta, ex. iPad eller Samsung Tab)
och/eller en Smartphone (ex. iPhone, Android, Windows Phone)
i Jobbet?
Ange gärna Märke och Modell samt hur länge du har haft respektive.

•

3: Använder du några appar i jobbet? Vilka?
Om inte, skulle du kunna tänka dig att använda mobila enheter
och appar i ditt arbete om du får möjlighet till det?
Ange gärna vilka appar du använder till Tablet respektive Smartphone
om du har en av varje.

•

4: Vad använder du appen/apparna till?
Ange gärna exempel på arbetsuppgifter

•

5: Finns det något annat av dina arbetsmoment som du tror att
en möjlig app eller en utökad funktion i en app skulle kunna
underlätta? Hur? Förklara gärna

•

6: Övriga tankar, idéer och förslag kring detta ämne?

Notera att den sista frågan lämnades väldigt öppen för att ge varje
person möjligheten att tillägga något unikt.
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3.2 Mejlutskick
Frågorna skickades ut till 430 mejladresser som författaren sökt upp på
internet samt hittat i sin mejlbox från äldre mejlutskick. Personerna har
blivit lovade att behandlas konfidentiellt gällande personuppgifter.
Mejlmottagarna är från följande företag, myndigheter och kommun:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjerking
Boverket
DL Bygg
Erlandsson Bygg
JM
Kungsfiskaren
Metria AB
Mäklarhuset
NCC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEAB
SH Bygg
Skanska
Sweco
TEMA Gruppen
Trafikverket
Uppsala Kommun
White Arkitekter
Widerlöv & Co

3.3 Mejlsvar
Av de 430 mejlutskick svarade 49. Undersökningen baseras på svar
från:
•
•
•
•
•
•
•

Bjerking
Boverket
DL Bygg
Erlandsson Bygg
JM
Metria AB
Mäklarhuset

•
•
•
•
•
•
•

PEAB
Sweco
TEMA Gruppen
Trafikverket
Uppsala Kommun
White Arkitekter
Widerlöv & Co

Önskvärt i denna undersökning var svar från personer med skilda
befattningar inom byggbranschen. Det visade sig att författarens
önskan slog in. De intervjuade har följande befattningar:
•
•
•
•
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Konstruktör
BIM/CAD/IT-ansvarig
Kvalitets-, miljö- och
inköpsansvarig
Regionchef

•
•
•
•
•

Avdelningschef
Teknisk Lantmätare
Förvaltningsansvarig
Arbetsledare
Entreprenadchef

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vice VD
Civilingenjör Trafik
Projektledare
Personalchef
Arkitekt
Brandingenjör
Mäklare

Byggnadsingenjör
Landskapsarkitekt
Elingenjör
Geolog
Besiktningsman
VVS-ingenjör

3.4 Sammanställning

Hos de 49 som svarat fanns:
32

iPhone
12

iPad

11

Android
1

Windows Phone
0

5

10

15

20

25

30

35

Figur 3.1 – Innehav av smarta telefoner samt tablets
Av de 49 som svarade var det tre som inte hade en mobil enhet i
arbetet. Två av dessa var inte alls intresserad av tekniken medan den
tredje var intresserad om möjlighet till en mobil enhet ges. Totalt
Total fanns
56st
6st enheter hos de 49 som svarade.
svarade
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Antalet som använder sig av
mobilappar i arbetet

32

Ja

17

Nej
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35

Figur 3.2 – Användning av mobilappar
De appar som nämndes av de intervjuade mer än en gång var följande
(sorterade utefter
fter vilka som nämndes flest gånger):
•
•
•
•
•
•
•

Kalenderappar
Mailappar
Kartappar
AMA-app
Reseappar (buss, tåg dyl.)
Autodesk-appar
appar
Dropbox

•
•
•
•
•
•
•

Evernote
Hitta Bensinmack-appar
Bensinmack
LinkedIn
Twitter
Quickoffice
Ficklampa
Miniräknare

Två andra byggspecifika appar nämndes för övrigt. Den ena var
”Svensk Trä – Lathunden” som bl.a. tar upp dimensionering,
virkeskvalitet och limträsortiment för träkonstruktioner. Den andra var
en app innehållandes AB04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-,
byggnads
anläggnings- och installationsentreprenader) och ABT06 (Allmänna
bestämmelser för totalentreprenader).
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Hur många av de som svarade nej kan
tänka sig att använda appar i
arbetet?
10

Kan tänka sig

7

Kan inte tänka sig

0

2

4

6

8

10

Figur 3.3 – Kan man tänka sig att använda appar i arbetet
Bland de som svarade att de inte kan tänka sig nämndes anledningar
som att mobila enheter anses ha otillräcklig prestanda, att det inte finns
något behov för dem som sitter på kontor, att viljan att lära sig något
nytt inte finns och
ch att integriteten i appar ifrågasätts.

Hur många använder sig av andra
appar än de förinstallerade i arbetet

29

Använder

3

Använder inte

0

5

10

15

20

25

30

Figur 3.4 – Användandet av andra appar än de förinstallerade
1
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Av de som använder appar inom arbetet har nästan alla använt någon
annan app en de som finns förinstallerade på enheten.
Det framkom många åsikter och funderingar i denna intervjustudie.
Flertalet efterfrågade möjlighet till tidrapportering. Någon nämnde att
appsystem är mer användarvänligt. En annan gillar verkligen att kunna
ta med arbetet överallt men påpekade samtidigt att han arbetar mer än
tidigare då personen i fråga tar med arbetet hem. Vissa tycker att denna
teknik är framtiden och tror att de inom några år kommer att vara ett
accepterat arbetsredskap.
För fullständiga intervjusvar, se Bilaga 4 – Mejlintervjusvar.
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4 Appar
I svaren från intervjuundersökningen kunde man se att många av de
intervjuade kan tänka sig att använda mobila enheters appar i sitt
arbete om de fyller en underlättande funktion. Författarens fråga
nummer fem samt sex hade för avsikt att visa på olika arbetsmoment
som eventuellt en app har potential att lösa. Med utgångspunkt i dessa
svar valdes de appar som ingår i detta avsnitt som innehåller en vidare
undersökning för att påvisa några möjligheter med appar. Observera
att apparnas fullständiga funktioner inte kommer att granskas då det
blir för omfattande.

4.1 Utrustning
Tester av appar har utförts på mobila enheter med de två vanligaste
appoperativsystemen på marknaden, iOS respektive Android. Följande
enheter användes:
•

iPad generation 3 med möjlighet till nätuppkoppling via WIFI/3G/4G (modell md367ks/a), en tablet med iOS, [2].
Höjd: 241,2 mm
Bredd: 185,7 mm
Djup: 9,4 mm
Vikt: 662 g
Skärmstorlek: 9,7 tum

•

Upplösning: 2048 x 1536
bildpunkter
Batteritid konstant
användning: ca 9 tim

Samsung Note 10.1 (modell GT-N8020) med möjlighet till
nätuppkoppling via WI-FI/3G/4G, en tablet med
telefonfunktion och som kör Android, [3].
Höjd: 262 mm
Bredd: 180 mm
Djup: 8,9 mm
Vikt: 600 g
Skärmstorlek: 10,1 tum

Upplösning: 1280 x 800
bildpunkter
Batteritid konstant
användning: ca 9 tim
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•

Samsung Galaxy S2 med möjlighet till nätuppkoppling via WIFI/3G, en smartphone med Android, [4].
Höjd: 125,3 mm
Bredd: 66,1 mm
Djup: 8,5 mm
Vikt: 116 g
Skärmstorlek: 4,27 tum

Upplösning: 800 x 480
bildpunkter
Batteritid konstant
användning: ca 7 tim

4.2 Urvalet
Konceptet hos de båda operativsystemen bygger på användning av
appar, dessa kan skapas av vem som helst. Vilket har lett till att det
idag finns runt 800 000-1 100 000 stycken appar, se [5], för respektive
operativsystem, en del kostar pengar medan andra är gratis. Samtliga
appar hämtas via internet, Android enheter hämtar apparna från
”Google Play” medan de med iOS hämtar sina från ”App Store”.
De svar som intervjuundersökning gav ligger till grund för de senare
utvalda apparna. Författaren har sökt och läst om hundratals appar, för
att sedan testa ett tiotal appar till respektive operativsystem. Därefter
valdes rapportens appar.

4.3 Utvalda appar
Följande appar valdes då dessa delvis har funktioner som författaren
tolkat att det fanns en efterfrågan utav i några av intervjuerna.
Appinformation utöver den framtestade är från respektive appbutik.

4.3.1 CamScanner (+InNote)
Gratis till Android och iOS
Utökad version: 30kr Android, 38kr iOS
Intervjusvar:
“något som förenklar mailande/hantering av dokument, ritningsdetaljer och
bilder”
”Enklare hantering av dokument än att fota t.ex. göra dem till pdf för att
kunna maila?”
12

CamScanner ger den mobila enheten funktionen av en skanner och mer
därtill. Det som ska skannas in fotas och appen omvandlar sedan fotot
till att se ut som om det vore inskannat. Möjlighet ges att skanna in flera
dokument som man vill ska höra ihop, både direkt eller i efterhand. Det
inskannade dokumentet sparas per automatik först som en bild.
Därefter finns dokumentet fritt att redigera, rita in figurer eller skriva
kommentarer (tilläggsappen InNote krävs för att kunna rita/skriva om
man har Android) för att sedan spara som PDF. Det går också att OCRmarkera dokumentet, för betydelse se [6], vilket innebär att
programmet analyserar dokumentet och gör eventuell text i
dokumentet sökbar i exempelvis en vanlig PDF-läsare som ”Adobe
Reader”. De inskannade dokumenten kan sedan delas via mejl, utskrift,
uppladdning etc. CamScanner är gratis men finns även i en premium
version där man bl.a. slipper CamScanners vattenmärke och reklam,
men i först hand får möjlighet till en högre inskanningskvalitet.
Författaren har genomfört ett test i gratisversionen där kvaliteten
mellan iPad, Galaxy S2 och en Canon Pixma MP270 Scanner jämfördes.
Se Bilaga 1 – CamScanner.
Handhavandet är enkelt då användargränssnittet är tydligt. Det finns
1
dock tre saker att tänka på; inte fota i mörker, undvika att använda blixt
samt att hålla kameran stilla när fotot tas.

4.3.2 Smart Measure Pro/EasyMeasure
Gratis versioner finns, men de är inte tillräckligt fullständiga
Smart Measure Pro: 7kr Android
EasyMeasure Upgraded: 9kr iOS
Intervjusvar:
“, Mätapp för trädhöjder/hushöjder”
”En avståndsmätare vore bra vid inventering av platser och för att få mått på
objekt, markbeläggningar, trädhöjder etc.”
”En magisk avståndsmätare hade varit fantastisk att ha vid platsbesök.”

1

Dessa två appar har samma grundprincip, att mäta avstånd, höjd och
bredd på objekt genom trigonometri. Med hjälp av den mobila enhetens
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accelerometer känner den av enhets vinkel när du riktar in på objektet
via kameran och tillsammans med av dig angiven höjd beräknar
avståndet till objektet, alternativt höjden av objektet.
Hur det fungerar:

Figur 4.1 - Trigonometrifunktion
Man anger således den höjd man håller sin mobila enhet på, sedan är
det fritt fram att mäta. Första gången är det bra att kalibrera enheten då
alla enheter har vissa skillnader efter tillverkning eller pga. av att det är
olika tillverkare som producerat dem. EasyMeasure kalibreras genom
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att läggas på en horisontell plan yta och sedan hållas mot en vertikal
plan yta. Smart Measure Pro kalibreras på samma vis men har även
möjligheten till en manuell justering. Med det menas att om man
märker att exempelvis längden blir för lång vid varje mätning finns
möjlighet att justera den rätt genom att ställa in en procentsats t.ex.
verklig längd = 95 % av mätlängd.
De båda apparna mäter inom ett spann på 5 cm till 20 cm vid kortare
avstånd än sju meter, vid några meters längre avstånd mäter de inom
50 cm. Även vid höjdmätning på ett avstånd av ca 15 m. Dessa
mätvärden antas tillräckliga för att kunna användas vid enklare
inventeringar, vilket efterfrågades hos de intervjuade. Författaren har
utfört några mätningar innefattandes bl.a. höjd på träd, bredd på
gångbana och avståndsmätning. De flesta avstånden kontrollerades
med en Leica laserdistansmätare. Denna laserdistansmätare har en
mätnoggranhet på ± 2mm vilket i dessa tester innebär att mätvärdena
från laserdistansmätaren får anses vara sanningen då det är så pass
mycket noggrannare än apparna.
Se Bilaga 2 – Smart Measure Pro / EasyMeasure
Handhavandet är enkelt. Det är kamerabaserat och grundfunktionen är
att rikta in objektet för att sedan trycka på en virtuell avläsningsknapp.
Möjligheten att zooma finns hos Smart Measure Pro medan det hos
EasyMeasure konstant ligger en fixerad zoomruta uppe i vänstra
hörnet. Båda apparna har ”förstärkt verklighet” där man i realtid ser
hur långt avståndet är medan du riktar. Den finns ett antal skillnader
mellan dessa appar:
•
•

•

EasyMeasure hanterar längd, bredd och höjdmätningen
samtidigt, medan Smart Measure Pro har dem skilda.
EasyMeasure ger möjlighet att spara mätningen medan man i
Smart Measure Pro behöver ta en skärmdump för att spara
mätningen.
I EasyMeasure går det också att mäta i tidigare sparad mätning,
dvs. finns exempelvis ett annat träd med på den sparade
mätningsbilden går det att mäta den med, utan att behöva göra
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•
•

en ny mätning. Vilket dock inte uppvisar lika hög noggrannhet
som vid en ny mätning, olika differens från gång till gång.
Smart Measure Pro är lättare att mäta höjd och bredd med,
EasyMeasure’s realtidsuppdatering i det fallet är lite väl känsligt.
EasyMeasure visar i realtid hur noggrann mätning som utlovas
(”accuracy”), detta enligt:, se tabell 4.1
Tabell 4.1 – Noggrannhet skiftar beroende på mätavstånd
Avtstånd upp till:
140 cm
460 cm
700 cm
15 m
20 m
50 m

•

Noggrannhet inom:
1 cm
5 cm
10 cm
50 cm
1m
5m

Det är dock väldigt svårt att mäta längre än 15-20 meter med
respektive måttapp. Orsaken är att allt blir för smått på skärmen,
det är svårt att rikta in sig och därmed tappar man lätt
precisionen i mätningen.
Smart Measure Pro mäter i meter med en decimals noggrannhet.
Med rätt teknik och vid kortare avstånd går det att mäta inom
fem cm vilket innebär rätt decimalavrundning. Vid längre
avstånd än sju meter får man räkna med en differens på ca 20
cm. Längre avstånd innebär högre felmarginal. Det gäller såväl
längd, höjd och bredd. EasyMeasure mäter mer flexibelt (enligt
ovan nämnda noggrannhet) vilket i detta test innebar att den
visar mer exakt vid kortare avstånd, inom en cm i bredd och
längd uppmättes vid ett avstånd på 132 cm. Men felmarginalen
ökar snabbt med ökat avstånd, vid lite längre avstånd än sju
meter är noggrannheten inom 50 cm. Vilket precisionen var vid
en trädhöjdmätning på 13 meters avstånd, som Smart Measure
Pro också hade, fast då vid 15 meters avstånd.

Vid användandet av dessa två appar är det viktigast att vara
konsekvent i sin mätning, dvs. att göra likadant varje mätning.
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4.3.3 Image Meter/Linea Measure Tools
Gratis: Image Meter: Android
Utökad version: 22.50kr Android
Gratis: Linea Measure Tools till iOS
Intervjusvar:
”4: Ta bilder som följer upp arbetet, visa och dokumentera fel, justeringar eller
andra materialval…..5: Någon app som gör det enkelt att visa på fel utförande
eller justeringar”
”4:Främst bilder vid besiktning och skickar sedan MMS eller Mail(bild och
text)….. 5:Lättare kunna dokumentera och visa brister.”
En simpel men bra funktion finns i dessa två appar, man tar en bild på
det objekt man vill visa. Därefter kan man placera ut textrutor för
kommentarer, vinkelmarkeringslinjer för att visa lutning och måttpilar.
Det går att välja färg på de utsatta objekten så att de framhävs i bilden.
Image Meter ger dessutom möjligheten att placera ut areamarkeringar,
referensplan och att koppla ihop appen med några av Leica’s
laserdistansmätare för exakta mått. Men i gratisvarianten är det en
begränsning på fem objekt per bild. I den utökade versionen finns
ingen vattenmärkning och antalet objekt per bild är obegränsad.
Se Bilaga 3 – Image Meter / Linea Measure Tools för exempel.
Handhavandet är mycket enkelt och det är svårt att göra fel. Dock
upplever författaren att det kan vara lite ”pilligt ” vid användandet på
en smartphone då den mindre skärmen begränsar något, men det går
att zooma in på bilderna vilket underlättar. Hos Image Meter
framträder även en zoomruta när ett objekt ska placeras ut. Att föredra
är dock de större skärmarna hos tablets men det fungerar bra på en
smartphone med lite tillvänjning.

4.3.4 Printershare
Gratis testversion till Android och iOS
Fullständig version: 76.95kr Android, 38kr iOS
Intervjusvar:
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”Kunna skriva ut från mobilen”
” Möjlighet att skriva ut direkt från mobilen.”
Författaren hade för avsikt att testa denna app, men då tillgången till
lämplig testutrustning var begränsad kunde inte testet genomföras.
Författaren har ändå låtit appen finnas kvar i denna rapport för att visa
att tekniken att skriva ut från ”mobilen” finns. I appen utlovas
möjlighet att skriva ut bilder, dokument, kontaktinformation mm. Detta
genom att koppla sin mobila enhet till en skrivare i närheten via WI-FI,
bluetooth eller kabelanslutning. Möjlighet ges även att skriva ut på en
skrivare kopplad till internet, exempelvis en skrivare på arbetsplatsen
fastän du sitter hemma i din bostad. Detta är vad appen utlovar och
alltså inget som författaren kan bekräfta.

4.3.5 MagicPlan (inkl. SightSpace 3D och AutoCad 360)
Denna app har en funktion som inte blivit nämnd i intervjuerna men
som författaren och hans handledare själva sett stor potential hos.
Denna har därför valts ut för en mer djupgående fallstudie, som
presenteras i nästa avsnitt.

1
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5 Fallstudie MagicPlan
I brainstormingen av detta examensarbete diskuterade författaren och
hans handledare kvalitén kring dagens appar och samtidigt skådades
en artikel i ”Ny Teknik”, [7]. Denna artikel handlade om en app vid
namn ”MagicPlan” som med hjälp av fotografier tagna med en iPhone
eller iPad kan skapa planritningar samt CAD-filer. Där och då väcktes
idén om att göra en kontroll på hur pass bra appen fungerar, detta
eftersom appens påstådda funktion visade yrkesmässig potential.

5.1 Information
Författarens handledare arbetar med bl.a. laserskanning, vilket innebar
att denna typ av utrustning fanns tillgänglig. Då denna mätmetod har
noggrannhet på några millimeter och mätdatan kan användas för att ta
fram planritningar samt CAD-filer, togs beslut om att utnyttja denna
typ av mätning för att kontrollera appens noggrannhet. Då
laserskannern har högre noggrannhet än MagicPlan får laserskannerns
mätning i denna undersökning anses vara sanningen och följaktligen
det som MagicPlan jämförs med.

5.1.1 Laserskanner
Enkelt förklarat används mätinstrumentet laserskanner till att med
hjälp av laserstråle/laserpulser mäta avståndet mellan instrumentet och
mätobjektet.
Den laserskanningsteknik som användes i detta test benämns som
terrester laserskanning och innebär att operatören placerar ut en
laserskanner på marken som sedan mäter in position och avstånd av
objekt i dess omgivning. Detta utförs genom att instrumentet sänder
iväg ett mycket stort antal laserpulser med en av operatören vald
punkttäthet, exempelvis 3mm, samtidigt som den roterar exempelvis
360 ̊ horisontellt och 270 ̊ vertikalt. Resultatet av en mätning med
laserskanner blir en stor mängd mätpunkter orienterade varandra.
Punkterna presenteras i ett punktmoln som ger en grafisk geometrisk
bild av verkligheten. Dessa punkter utgörs alltså av varje punkt som
laserpulserna har träffat och mätt in. Punktmolnet består således av
stora mängder data, data som kan hanteras med olika programvaror.
Med hjälp av programvarorna går det att mäta i punktmolnet, skapa
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3d-modeller, framställa ritningar och mycket mer. [8]. Mer regel än
undantag har dagens laserskannrar också en kamera som kan fota
omgivningen som ska mätas. Fördelen med att fota är dels att det enkelt
går att välja att skanna en specifik del av omgivningen exempelvis
endast en del av ett rum och dels att bilderna kan användas till att
drapera en 3d-modell, enkelt förklarat ”färglägga punktmolnet” utefter
verkligheten.
Leica Scanstation C10 heter laserskannern i detta jämförelsetest. Den
har en mätnoggrannhet på några få millimeter enligt tillverkaren Leica
och är därmed kvalificerad att få stå som måttstock. Mer information
om skannern, se Bilaga 5 – Leica Scanstation C10

5.1.2 MagicPlan
Gratisvariant: Ingen dxf-fil, kraftiga vattenmärken
Betalvarianter: 1 planritning 25kr, Obegränsat antal ca 185kr i månaden
Däremellan finns ett antal andra varianter.
Med en iPhone eller iPad (generation 2 och uppåt) kan denna app
användas, för tillfället finns inte appen till Android. Den förväntas
släppas till Android under september 2013. MagicPlan har funktionen
att med hjälp av den mobila enhetens kamera, accelerometer samt
gyroskop skapa planritningar. Det börjar med att man får skapa ett
konto som alla ritningar kommer att kopplas till. Sedan är det bara att
starta. Det går att välja mellan antingen bostadsläge eller
kommersielltläge inför varje ny plan. Det är endast de tillgängliga
rumsetiketterna som skiljer sig. Möjlighet att skriva egna etiketter finns
dock alltid. Efter att ha valt läge ges möjlighet att fylla i information
som byggnadsnamn, gatuadress, stad, land, postkod, egna
anteckningar och tjocklek för inner- och ytterväggar. Möjlighet att lägga
till en bild på byggnaden och att använda den inbyggda GPS-enheten
för att markera byggnaden på en liten kartbild ges också. GPSinformationen kan även användas till att automatiskt fylla i gatuadress
mm. Därefter är det lämpligt att börja mäta in första rummet, först får
man välja plan (från källare och upp till 20 våningar) och sedan
rumsetikett. Se figur 5.1
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Figur 5.1 – MagicPlan, Startsida för nytt projekt
Det fungerar därefter på det viset att användaren placerar sig i mitten
av ett rum och håller i den mobila enheten som om han/hon ska ta ett
foto. På enhetens skärm visas en förhållningslinje för hörnmarkering,
en röd virtuell knapp för hörnmarkering, en blå virtuell knapp för
dörrmarkering samt det kameralinsen ”ser”. För att påbörja
planritningsskapandet placerar användaren ut första hörnet, då startas
samtidigt skapandets ”Förstärkta Verklighet” (”Augmented Reality”).
Det innebär i detta fall att en orange virtuell kon placeras ut i hörnet. En
virtuell linje framträder också och följer sedan förhållningslinjen för
utplacering av nästa hörn/kon samtidigt som sträckan mellan den
utplacerade konen och din förhållningslinje visas i realtid. Se figur 5.2
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Figur 5.2 – MagicPlan, Gränsnitt med förstärkt verklighet vid inmätning
Användaren står kvar i mitten i rummet och roterar på stället för att
markera ut nästa hörn. Om det dyker upp en dörr (eller öppning i
vägg) innan nästa hörn placeras en kon, denna gång blå, vid närmsta
dörrkarm sett från nyligen utsatta hörn. Därefter även vid bortre
dörrkarm och användaren får välja dörrtyp i en meny som dyker upp.
När alla hörn och dörrar har markerats avslutas planritningsskapandet
genom markering av den kon som operatören startat vid, alltså efter en
rotation på 360 ̊ och en inmätning av hela rummet. Samma procedur för
varje rum som ska tillhöra planritningen. Det erbjuds även möjlighet att
rita ett rum manuellt i appen i de fall tillgång till mått redan finns.
Alla inmätta rum hamnar utspridda på ett ”arbetsbord” med
hjälplinjer. Där sammanfogas enkelt rummen genom att rotera och
peka-dra, programmet känner automatiskt av lämpliga fästpunkter
mellan rummen när de förflyttas nära. Se figur 5.3
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Figur 5.3 – MagicPlan, Arbetsbord med inmätta rum för sammanfogning
Det går även att editera alla mått i efterhand och det går att låsa mått.
Möjligheten finns också att lägga till väggar, dörrar, fönster,
rumsnumrering, möbler och andra objekt. Möjlighet att placera ut
fönster under inmätning finns inte. Varje rum har en inforuta där det
går att skriva egna anteckningar. Se figur 5.4
En färdig planritning exporteras till MagicPlans servrar där den
hanteras. Detta är alltså en molntjänst. Färdighanterad ritning skickas
till den mejladress som uppgivits, men går även att nå via sitt skapade
konto på MagicPlans hemsida. Planritningen får man i flera format,
jpeg, pdf, html samt dxf. Jpeg-filen är hela planritningen som en vanlig
bild med rumsarea- och mått. Pdf-filen innehåller desto mer; där finns
alla mått, alla bilder, en överskådlig ritning, en ritning för varje rum,
rumspositionsritning, rumsareor, visar antalet rum, våningar och
totalyta samt all information som skrivits in av användaren.
Se Bilaga 6 – MagicPlan, pdf, Metria Porthuset. Html-filen är en
internetlänkning till att titta på planritningen i en webbläsare.
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Figur 5.4 – MagicPlan, Inmätt rum redo att granskas, editeras mm.
Dxf-filen är till för CAD-program och är ett av de vanligaste CADfilformaten. Med denna kan man exportera planritningen in ett CADprogram, vilket innebär att det finns möjlighet att modellera
planritningen.

5.2 Testet
Detta test genomfördes för att kontrollera appens noggrannhet vid
inmätning av byggnader. Företaget som författaren utförde
examensarbetet hos har tillgång till en större fastighet på ca 300 kvm i
två våningar som innefattar åtta rum däribland kontor och en större
verkstad. Variationen av storleken på rum och att den var lättillgänglig
innebar att fastigheten var lämplig som mätplats. Fastigheten
laserskannades för att därefter mätas in med MagicPlan.
Inmätningsdata analyserades och jämfördes sedan.

5.3 Genomförande
Författarens handledare gick igenom utrustningen och instruerade i hur
en laserskanning utförs. Referenstavlor placerades ut i byggnaden,
eftersom att det inte går att skanna hela byggnaden på en gång. Det
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kräver flera uppställningar och för att kunna binda ihop dessa
uppställningar krävs referenstavlor. Totalt utfördes 6 uppställningar i
nybörjartempo, således skannades hela byggnaden på en arbetsdag och
det inkluderade förberedelse av data för hantering i programvaran
Leica Cyclone. Cyclone är det program som punktmolnet kan hanteras
i. Därifrån har författaren skapat och hämtat punktmolnet som utgör
den laserskannade planlösningen i jämförelsen nedan. Därifrån är även
de färggranna skärmdumparna tagna från.
Med MagicPlan så utförde författaren först testmätningar i sina
föräldrars hus för att vänja sig med appen och enheten. Efter att ha
hittat tekniken utfördes en kalibrering i ett rum med kända mått.
Rummet mäts helt enkelt in, sedan kontrolleras mätvärdena, stämmer
inte måtten så korrigeras dessa manuellt genom att skriva in rätt längd.
Programmet kalibrerar då sig självt utefter hur användaren handhar sin
iPad eller iPhone. Kalibreringen är således kopplad till användaren och
varje gång användaren väljer att korrigera en längd manuellt justeras
programmet litegrann för att på så vis kunna mäta ännu mer noggrant
nästa gång. Med grund i att användaren hela tiden hanterar
programmet likadant.
Med alla informationsrutor ifyllda påbörjas inmätningen. Efter
inmätning är det en del pysslande att sammanfoga alla rum innan det
är klart. Författaren tog även möjligheten att ta bilder som kopplas till
rummen. Tidsåtgången blev för detta en hel dag, men då ingick
tillvänjningen och kalibrering. Författaren uppskattar att en sådan
inmätning kan utföras på en timme. Den inmätta byggnaden exporteras
som tidigare nämnt till MagicPlans servrar och fås sedan tillbaka i
tidigare nämnda format. I detta fall har författaren hanterat den givna
dxf-filen i gratisprogrammet ”Google SketchUp”, det är ett 3Dmodelleringsprogram. Där skapades en 3D-modell av den inmätta
byggnaden och det är också i det programmet som planlösningarna har
importerats och jämförts. 3D-modellen kan sedan visas upp i iPaden via
T.ex. appen ”SightSpace 3D” se figur 5.5
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Figur 5.5 – SightSpace 3D, modell skapad från dxf-filen
SightSpace 3D har en ”Augmented Reality”-funktion, denna kostar
dock 149kr och har således inte testats. Funktionen innebär att du kan
föra över din 3D-modell till appen, visa den på skärmen för att sedan
aktivera kameran. Din 3D-modell, i testfallet en byggnad visas på
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skärmen samtidigt som även det kameran visar syns på skärmen. Du
har alltså möjligheten att gå till den plats där byggnaden är tänkt att
placeras och se hur det kommer att se ut.
Författaren har också provat att importera den givna dxf-filen till
Autodesk’s app AutoCad 360 (tidigare AutoCad WS). Det gick utan
problem och dxf-filen verkar vara kompatibel med Autodesk produkter
(även importerade i Autodesk Revit), vilket den borde vara. Tanken var
att dxf-filens mått skulle kunna kontrolleras direkt i iPaden i
förhållande till de inmätta måtten som åskådliggörs i pdf-filen. Finns
skillnader går det då att manuellt justera dxf-filens mått. Det går utan
problem att mäta i AutoCad 360, men för att kunna justera enskilda
mått behöver man köpa en PRO-licens för $49.99 (ettårslicens) som ger
utökad funktion.
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Figur 5.6 – Öppnad dxf-fil i AutoCad 360
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5.4 Jämförelse
5.4.1 Planritning
Nedan följer jämförelsen mellan laserskannade ”planritning” (svart
färg) samt planritning framställd med MagicPlan (blå färg). För att få en
bättre uppfattning av byggnaden se Bilaga 6 – MagicPlan, pdf, Metria
Porthuset

Figur 5.7 - Översiktlig bild av nedervåningen
De svarta delarna i mitten är ställningar som kommit med från
skanningen, den blå delen i mitten visar avskiljande vägg som också är
startposition för förvaringsställningarna. Den svarta avvikande delen i
övre högra hörnet är pga. att det är skåp där som laserskanningen
fångat upp på den nivån där författaren skurit i modellen.
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Figur 5.8 – Kontor
Differensen i högra hörnet i figur 5.8 uppstår då det går en kabelkanal
där, men den täcker inte hela väggen utan råkade vara placerad där jag
skar punktmolnet. Det vänstra hörnet stämmer dock, där uppgår
differensen till 75 mm, MagicPlan visar en svaghet; korta ytor i vinkel
på ett ganska långt avstånd (inmätningen skedde från den högra delen
av kontoret). I övrigt uppmättes den högsta differensen till 50 mm
enligt figur 5.9

Figur 5.9 – Största avvikelse kontor
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Figur 5.10 – Prylrum och Kontor
Här i figur 5.10 ser man att prylrummet ser ut att ha rätt mått, men är
förskjuten, dvs. differens uppstår längst till vänster.

Figur 5.11 – Differens Prylrum
Här, figur 5.11, uppstår alltså en avvikelse på 82 mm, men denna
avvikelse beror till största del på att den valda tjockleken på
innerväggen mellan kontoret och prylrummet är större än den verkliga
se figur 5.12
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Figur 5.12 – Förskjutning p.g.a. innervägg
Förskjutningen är alltså 58 mm, dvs. 82-58 = 24 mm är ungefär den
egentliga differensen på rumsmätningen. Detta betyder att det övre
vänstra hörnet i prylrummet är det ställe med högst differens, 30 mm.

Figur 5.13 – Garagedel 1, garageport till höger i bild
Trappan är inplacerad manuellt och ingår inte i mätningen. Högsta
uppmätta differens är garageportsöppningen med 89 mm på ena sidan,
men där finns en osäkerhet beroende på om måttet i MagicPlan är satt
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på insida portmekanism.
portmekanism Den avskiljande väggen i mitten har rätt
placering, men fel tjocklek av det enda skälet att det inte går att välja
tjocklek för varje individuell vägg,
vägg figur 5.13.. I övrigt uppmättes en
differens hos garagets väggar med 19-31mm
19
som högst. Se figur 5.14

Figur 5.14 – Måttavvikelse Vägg Garage
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Figur 5.15 – Garagedel 2
Måttdifferensen som syns längst ned i bild i figur 5.15 sker just pga. att
den avskiljande väggen har fel tjocklek, problemet uppstår när de två
garagedelarna sammanfogas i programmet. Innermåtten stämmer, men
då dessa tas från insida av den för tjocka avskiljande väggen i
MagicPlan så sker alltså en ”förlängning”.
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Figur 5.16 – Förlängning garagedel 2
Förlängningen på 118 mm, se figur 5.16, kan i största del härledas till att
den avskiljande väggen är 120 mm medan den i verkligheten bara är en
tunn plåt.

Figur 5.17 – Översiktlig bild övervåning
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I figur 5.17 ser man tydlig hur mycket det påverkar att inte ha bra
översikt av rummet. Den långa granna svarta linjen på höger sida med
ände i rummet är en rumsavskiljare. I nedre högra hörndelen vid dess
ände är det fullt av skåp, därför kan man se att laserskannern inte har
kunnat skanna där. Väggen går enligt den tänkta förlängningen av
laserskanningslinjen längst till höger. Här är alltså två hörn helt dolda
för MagicPlan appen vilket resulterar i en differens på 127 mm som
högsta enskilda mått enligt figur 5.18

Figur 5.18 – Största enskilda måttavvikelse övervåning

5.4.2 Rumsuppfattning
Nedan följer en enklare jämförelse mellan huvudmåtten hos
MagicPlans resultat och den laserskannande modellen gällande
noggrannhet i rumsmått. Svar inom parentes anger MagicPlans
uppmätta längd enligt Bilaga 6 – MagicPlan, pdf, Metria Porthuset.
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Figur 5.19 – Kontor Längd 5.80 m (5.85 m)

Figur 5.20 – Kontor Bredd 3.82 m (3.86
(
m)
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Figur 5.21 – Prylrum Längd 8.18 m (8.21 m)

Figur 5.22 – Prylrum Bredd 5.80 m (5.83 m)
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12.12
m (12.17 m)
Figur 5.23 – Garagedel 1 Längd 12.12-12.13

Figur 5.24 – Garagedel 1 Bredd 6.16-6.19
6.16
m (6.12 m)
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12.12
m (12.17 m)
Figur 5.25 – Garagedel 2 Längd 12.12-12.13

Figur 5.26 – Garagedel 2 Bredd 5.67-5.73
5.67
m (5.75 m)
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Figur 5.27 – Garagedelarnas bredd 11.88 m (11.87 m [6.12+5.75])

Figur 5.28 – Fikarum Längd 9.04-9.08
9.04
m (9.03 m)
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Figur 5.29 – Fikarum Bredd 5.81 m (5.82 m)

5.5 Sammanfattning
Undersökningen har visat på en del fallgropar att tänka på när denna
app hanteras. Den viktigaste av dem är att öva inmätningssätt, att
kalibrera enheten i ett läge som är enkelt att finna igen. Görss det fås
generellt en noggrannhet
noggrann
i klass med den ovannämnda, i
rumsuppfattningstestet blev högsta differensen 8 cm annars låg måtten
generellt inom 5 cm. Inom 5 cm gäller generellt även för
planritningsdelen om man lyckas lösa problemet med att det inte går
att ställa individuell väggtjocklek. Att tänka på är att med ökat avstånd
ökar risken för större fel,, helt enkelt för att det är svårare att hitta rätt
position vid ett avstånd av exempelvis 12 m än vid 5 m. Användaren
ska också sträva efter att befinna sig centralt i rummet, det är enklare att
hålla samma position
ion om avståndet är så lika som möjligt till alla
väggar. Det medför ett noggrannare resultat.
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Figur 5.30 – Om man är oförsiktig vid inmätning

Några brister som bör påtalas:
•

•

•

•

•
•

Hanterar inte svaga vinklar för väggar speciellt bra, den vill helst
göra väggen parallell med motsatt vägg. Tumregeln är; om man
med ögat tydligt ser att väggarna inte är parallella, ser
MagicPlan det också.
Det är svårt att mäta in ett rum korrekt om man inte ser minst
två hörn. Att helt gissa ett hörn utan referens är väldigt osäkert,
exempelvis om det står garderober i rumshörnen. Står det istället
ett bord i hörnet har man eventuellt referenslinjer via dels
hörnlinjen och golvsockellinjen.
Bilderna som tas med MagicPlan för rumsuppfattning går ej att
hantera i efterhand eller editera. De går att byta bild för varje
rum, men inget utöver det.
Väggtjocklek kan väljas för ytterväggar respektive innerväggar
men det går inte att välja tjocklek för enskilda väggar. Väljer man
en innervägg på 120 mm, är man bunden till det för alla
innerväggar.
Takhöjden i ett rum fås ej och inte heller väggtjocklek.
Än så länge finns inte direktutsättning av fönster med.

För övrigt är MagicPlan lätt att lära sig, det är enkelt att hantera
momenten, snabb framställning av ritningar och det känns generellt
väldigt genomtänkt.
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6 Diskussion, slutsatser och framtiden
6.1 Intervjustudie
Sett till det antal på 430 mejl som skickades ut, är 49 svar ett lågt
svarsantal. Men detta har inte haft någon speciell betydelse då de
intervjuade kommer från skilda företag. Självfallet hade fler mejlsvar
inneburit ännu fler synpunkter och eventuellt ett lite annorlunda utfall.
Men jag anser att antalet i denna undersökning är tillräckligt högt för
att visa en tämligen korrekt bild av användandet inom byggbranschen.
För att vara lite självkritisk hade jag möjligen kunnat ringa runt för att
få ett högre svarstal. Dock hade det förmodligen tagit väldigt lång tid
att genomföra och därmed eventuellt inneburit en mindre omfattande
undersökning, tid som nu nyttjats till andra delar istället.
Intervjustudien visade på att de allra flesta har en smartphone vilket
betyder att resurser i form av de mobila enheterna redan finns inom
byggbranschen. Därför är min tanke; Varför skulle man inte använda
appar som förenklar arbetet? Det medför ingen speciell merkostnad för
att nyttja dessa enheter i arbetet. Samtidigt som de flesta intervjuade
också var positiv till användandet. Om det är möjligt att använda en
app som förenklar arbetet ska man därför självklart göra det tycker jag.
Problemet som föreligger är att det kanske är svårt att hitta lämpliga
appar. Att på arbetstid söka efter appar känns inte rätt. Men hittas en
lämplig app så kan det rent kostnadsmässigt förmodligen vara värt det
i slutändan. Det är företaget som i så fall får gå in och förespråka att det
är ok. Det innebär att ta en chansning helt enkelt.

6.2 Testade Appar
CamScanner tycker jag personligen är en väldigt bra app som privat
används ganska mycket. Går snabbt och enkelt med ett bra resultat. En
vanlig skanner känns överflödig bortsett från det fall då man behöver
väldigt hög upplösning.
De testade apparna tror jag uppfyller en del av de intervjuades krav,
det skulle dock vara intressant att följa upp undersökningen genom att
låta de som jag citerat, att testa apparna i sitt arbete.
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6.3 Fallstudie MagicPlan
Funktionen med denna app har visat sig vara mycket bra, de i
kombination med ett bra pris och den mätnoggrannhet som testet
visade tror författaren att användningsområdet för denna app
förmodligen är väldigt brett.
MagicPlan passar väldigt bra om man snabbt och enkelt vill
dokumentera en byggnad utan krav på hög måttnoggrannhet och även
då kostnaden är en viktig faktor.
Ett scenario skulle kunna vara att en äldre byggnad har byggts om i
flera omgångar och saknar korrekta planritningar, föreningen vill ha
översiktliga ritningar så att man får koll på situationen men samtidigt
inte spendera en förmögenhet. Det kanske behövs en uppdaterad
brandutrymningsplan i delar av byggnaden? Detta kan också skapas
direkt i MagicPlan. Här finns alltså inte ett behov av
millimeternoggrannhet, i de fallen är MagicPlan med sin riktighet på
några centimeter tillämpbar.
Ett annat scenario; en kund vill bygga om eller bygga till. Fackmannen
gör ett platsbesök och dokumenterar byggnaden eller valda delar av
byggnaden med MagicPlan. I MagicPlan kan planritningen ritas om
enligt tänkt ombyggnad eller en eventuell tillbyggnad kan ritas dit.
Sedan skapar appen planritningen i dxf-fil som fackmannen kan
importera i gratisprogrammet Google SketchUp. Där går det att skapa
en 3D-modell med hjälp av dxf-filen. 3D-Sketchup modellen kan sedan
importeras i appen SightSpace 3D. Under samma dag kan fackmannen
alltså enkelt ta fram samt åskådliggöra en idé för kunden. Det enda
han/hon behöver ta med är iPaden som då innehar både gammal och
ny planritning samt en 3D-modell. Införskaffas ”Augmented Reality”tillägget till SightSpace 3D ges även möjligheten att visa hur en
ombyggnad eller eventuell tillbyggnad kommer att se ut i verkligheten
vid färdigställande. Att via appen och tableten placera ut modellen i
den fysiska omgivningen. Att ha i åtanke är att hela ovannämnda
genomförande kräver att personen i fråga innehar kunskap om hur
man hanterar modelleringsprogrammet. Dock är det kunskap som
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faktiskt kan erhållas genom att studera instruktionsfilmer på internet,
helt fritt, utan kostnader.
Tillägg: Det ska vara möjligt att skapa en 3D-modell direkt i iPaden
med betalvarianten av AutoCad 360. Google Sketchup användes i detta
test mestadels för att det är just gratis men dels också för att det är
enklare att modellera med en vanlig dator och mus. Hade möjligheten
givits hade författaren testat AutoCad 360 alternativet också.
Google SketchUp, version 7 användes, det är för övrigt en lite äldre
variant av modelleringsprogrammet. Denna version användes då det
finns ett gratis insticksprogram som gör det möjligt att hantera dxf-filer.
Numera är Google SketchUp uppköpt av Trimble och heter bara
”SketchUp”. Den finns i en gratisversion samt i en betalversion, där
sistnämnda har utökade funktioner. Huruvida det finns möjlighet att
öppna dxf-fil i gratisversionen vet jag ej.
Dxf-filen gör många saker möjliga, t.ex. för in i ett CAD program,
justera mått, modellera och eventuellt rita till och komplettera befintlig
byggnad för att sedan söka bygglov med planritningen.
Överhuvudtaget fyller appen en bra funktion för att skaffa sig en bild
över en byggnad. Hur resultatet levereras är väldigt bra, dxf-filen är
nämnd många gånger nu, men den mest överskådliga delen är pdffilen. Här får man resultatet tydligt presenterat med bl.a. mått,
anvisningar om rumsplacering och bilder på rum. Annan bra
information är antal rum, våningar och areor. Allt som matats in i
appen är inkluderat i en väl utförd pdf-fil som i och med att det är en
pdf knappt kräver något utrymme på hårddisken. Det är också ett bra
komplement om man avser att modellera den inmätta byggnaden i 3D,
överskådlig information i kombination med bilderna tagna på rummen.
Att tänka på här är dock att MagicPlan inte mäter in väggtjocklek och
takhöjd. Men har man tagit de måtten vid mättillfället med ett annat
instrument så kan man föra in den informationen som en rumsnotis i
appen. Då visas även den informationen i pdf-filen. Kanske är ställbar
väggtjocklek något som kan komma i en uppdatering från MagicPlan?
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Mätnoggrannhet en går att få inom 5 cm som tidigare nämnt, men
observera att det förutsätter att man är väldigt noggrann i utförandet.
Vilket jag tycker bör vara brukligt om det skulle hanteras av en
fackman.
Huruvida denna app kan användas fackmannamässigt kan inte jag
avgöra utan det är upp till varje enskild fackman och arbetsmoment.
Men jag kan spekulera och tror därmed att de finns
användningsområden för denna app professionellt.
Denna mätapp kommer dock aldrig att kunna ersätta konventionell
mätning, det är inte heller dess mening. Men det är ett väldigt bra
komplement till delar inom mätning och ritningsframställning.

6.4 Mål
Arbetets mål var att redogöra hur de mobila enheterna används och
skulle kunna användas inom byggbranschen. Att redogöra för den
fackmannamässiga potentialen inom byggteknik hos utvalda appar
ingick också, så även att kontrollera mätnoggrannheten hos MagicPlan.
Författaren anser sig ha nått dessa mål i denna rapport.

6.5 Framtiden
Generellt tror jag på en mycket större användning av mobila enheter i
framtiden. De individuella så kallade ”värstingdatorerna” för stationärt
bruk kommer fasas ut och istället hämtar man den eftersökta
processorkraften från gemensamma datorhallar istället. Den mobila
enheten kan således dockas ihop med en större skärm vid en
kontorsplats då det finns ett behov. Molntjänsterna blir fler och fler och
så småningom är nog skillnaden mellan vad man rent tekniskt kan göra
vid en stationär arbetsplats gentemot ”ute i fält”, liten.
3D-skrivare är väldigt intressant och något som jag tror kan nyttjas i
framtiden. Tekniken har blivit billigare och det talas inte bara om
plastutskrifter längre, utan även om utskrifter i exempelvis gips och
metall i framtiden. Tänk dig att ha möjlighet att modellera något ute på
byggarbetsplatsen med tableten för att sekunderna efter skriva ut
modellen i verkligheten. Det kanske är så enkelt som att ta några bilder
av ett objekt med en tablet och i en app genereras en 3D-modell som
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går att finjustera för att sedan skriva ut. Ett exempel skulle kunna vara
vid renovering av äldre byggnader, de fina ytskiktsdetaljerna har blivit
slitna eller det saknas partier. Du tar en bild, modellerar och skriver ut
lämpliga detaljer i lämpligt material. Eller varför inte skriva ut en
lösning på ett uppkommet konstruktionsproblem på arbetsplatsen, en
konstruktionslösning utskriven i metall.

6.6 Fortsatta studier
Det finns väldigt många saker som den här typen av teknik kan
användas till, det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Som
tidigare nämnt släpps nya appar varje dag. Vissa är mindre
uppdateringar medan andra har helt nya innovativa funktioner.
Samtidigt kommer ny hårdvara ut på marknaden där utvecklingen
också sker i högt tempo. Undersökningar av nya produkter inom detta
område framtaget för byggbranschen kan utföras. Exempelvis uppkom
en fråga i intervjustudien om huruvida autodesk har appar som
innehar liknande funktioner som deras Windows baserade
dataprogram. En studie i skillnader mellan deras programvaror är ett
förslag.
Microsoft har gett sig in i tabletmatchen med det relativt nya Windows
8. Hur fungerar produkter som kör Windows 8? Intressant vore att
utvärdera om de kanske passar bättre, då det är en ”riktig PC”.
3D-skrivare är aktuellt och ett intressant ”nästa steg”. De pratas och
forskas mycket kring 3D-skrivare. Är det möjligt att modellera något
direkt i en tablet för att sedan skriva ut modellen till en fysisk modell?
En mer omfattande intervjustudie där fokus ligger på vad fackmän
inom byggbranschen har för behov av hjälpmedel, ett hjälpmedel som
en app skulle kunna utgöra. En lösning skulle kunna vara att
programmera egna appar inom företaget för att förenkla i arbetet.
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Bilagor
Bilaga 1 – CamScanner
Samtliga inskanningar är gjorda med respektive standardinställningar,
det går således att ändra inställningar för en eventuellt tydligare
inskanning. Observera också att ”vågigheten” i de mobila enheternas
inskanningar endast beror på att dokumentet (en tidningsartikel) är
inskannad utan att ha ”plattats” till, vilket Canon skannern gör per
automatik. Dessa inskanningar är utförda med gratisvarianten av
CamScanner, högsta kvalitetsinställning erbjuds endast i
betalvarianten.

Samsung Galaxy S2 mot Canon Pixma

B1.1

Apple iPad generation 3 mot Canon Pixma MP250

Skärmdump av CamScanner från iPad generation 3

B1.2

Skärmdump av CamScanner från Samsung Galaxy S2

Textjämförelse mellan S2, iPad och Canon MP250

B1.3

B1.4

Bilaga 2 – Smart Measure Pro/EasyMeasure

Dörrhöjd samt avstånd fram till dörr mätt med Smart Measure Pro och
Samsung Galaxy S2. Längdmått kontrollerat med Leica
laserdistansmätare.

B2.1

Avstånd fram till dörr mätt med Smart Measure Pro samt kontrollerat
med Leica laserdistansmätare.

Trädhöjd inmätt med Smart Measure Pro. Observera att det låsta korset
i lilla bilden i högra hörnet avser den höjdmätta punkten.
Mätprecisionen blev inom halvmetern enligt måttbandskontroll.

B2.2

Gångbanans bredd inmätt med SmartMeasure Pro. (lilla bilden visar
mätpunkt). Precisionen blev inom ett par decimeter enligt kontroll med
måttband. Detta på ett avstånd av 11.3 m.

B2.3

Bredd mätt med EasyMeasure. Här ser
man även realtidsgränsnittet. Korset går
att justera för anpassning till det objekt
man vill mäta. Bredd kontrollerad med
Leica laserdistansmätare

B2.4

Längd och Höjd inmätt med EasyMeasure.
Kontrollerat med Leica laserdistansmätare
samt måttband. Inom 1 cm i höjd samt 22
cm i längd. Observera att den ”lovar” en
noggrannhet inom 50 cm

B2.5

B2.6

Bilaga 3 – Image Meter/Linea Measure Tools

Skärmdump från Image Meter, Samsung Galaxy S2

B3.1

Skärmdump Linea Measure Tools, iPad generation 3

B3.2

Bilaga 4 – Mejlintervjusvar

1: Byggnadskonstruktör/statiker
2: nej
3: Kanske inte, nej. Känns som man behöver en komplett dator med alla
programvaror för att utföra sitt arbete fullt ut som konstruktör.
4:
5:
6: Mina program är typ bara PC-kompatibla vad jag vet (alla
beräkningsprogram). Och det är många och små. Arbetar strusoft eller
Autodesk med att göra om dem till appar? Eller är det kanske redan
gjort?

1: BIM/CAD/IT-ansvarig på uppsalakontoret. Arbetar även en del
centralt på White med teknik och medotikfrågor främst inom BIM och
CAD (Revit och AutoCAD)
2: Ja, Iphone 5 , ca. ett halvår, Ipad 2, kontorsgemensam, ca. ett och ett
halvt år
3: Förutom mail (förståss) och annat telefonspecifikt så har jag testat
vissa av Autodesks appar för surfplattor. AutoCAD WS (heter väl
AutoCAd 360 numer?), Autodesk Glue (för att köra navisworksfiler),
Formit. Har även testat en del appar för Augmented reality (sqrli,
daqri) men med blandat resultat
4: Har inte använt apparna så mycket än, mest testat dem men har
ambitionen att använda dem mer. En kollega använde Formit för att
skissa till en kund. Den skissen blev sedan publicerad i UNT :-).
5: 6: Någon app där man kan ta med sig modellen till arbetsplatsen. Tror
en del på autodesk Glue men den behöver bli bättre. Någonting
liknande Design Review där man kan ha både 3d-modell och ritningar i
samma fil. Tror också mycket på Augmented reality.

1: Ansvarig för kvalitet, miljö och inköp
2: Jag har en Iphone 4.
B4.1

3: Nej, men kan tänka mig att använda appar i jobbet. Har många
privat.
4: 5:En KMA-app skulle ju vara toppen! Men vet inte exakt hur… Det
skulle kunna underlätta i produktion, ha checklistor mm…..Och en
inköps-app, såklart! :-)
6: -

1: Regionchef
2: Iphone 4S (nov 2012)
iPad2 (dec 2012)
3: Ja, jag använder appar i jobbet. Printer Pro, Skånetrafiken,
Sverigetaxi, Flygbussarna, SJ Mina resor, Röstmemon, LinkedIN,
Navigon. Används både för telefon och Ipad
4: Framförallt vid resor. Linkedin vid rekryteringar
5: Jag hoppas på att det snart kommer en internt framtagen app för att
kunna registrera arbetstid varje vecka
6: När jag fick en Ipad ÖKADE min samlade arbetstid över dygnet ....
Det är verkligen bra verktyg som företaget vinner på - men
konsekvensen blir att man jobbar mer och mer ....

1. Avd.chef
2. IPhone
3. Weekcalender, tåginfo,
Kan tänka mig fler arbets-appar
4. Kollar/ bokar i kalendern, planerar resa
5. BBR, PBL
6. -

1: -Teknisk lantmätare
2: -Ja jag har en iPad 2 samt en samsung win8 mobil. Telefonen är från
november 2012 och "paddan" är från när april/maj 2011
B4.2

3: -Ja, oj oj
-iPad: förrutom de som "ingår" mail, webläsare, kamera mm så
använder jag:
CloudOn, Documents, Readly, Google Earth
Autodesk -SketchBook, -IPM Viewer, -AutoCad360, -123dCatch, Buzzsaw, -123D design, -Infraworks, -FormIt, -ForceEffect
Junos Pulse, 2xclient, TeamViewer, PocketCloud
Evernote, SpreadSheet, Calculator extended, Dictation
Dropbox, Storegate, box, sugarsync
Maprika
Notes, AudioNote, pdf-notes, syncSpace, Penultimate, Skitch, Paper
Projectplace, SightSpace
Microsoft -OneNote, SkyDRive, Lync
Samt några egen utvecklade på företaget.
Samsung phone: förrutom de som "ingår" mail, webläsare, kamera mm
så använder jag:
FCentrex, Evernote, Fartkameror FRI, Flashlight-X, GPS-Info, Lync,
OneNote, PC Remote, SkyDrive, google translator.
4: -Dokument -synkning, -lagring, -läsning, -bearbetning,
mötesanteckningar, ritningsläsning, modellvisningar,
presentationer......................
5: -Att ha tidrapportering samt reseräkningssystem via appar vore inte
dumt.
6: Vi ser bara början på detta, det blir färre och färre datorer på möten
nuförtiden, men kan göra det mesta med sin platta eller telefon, på sikt
försvinner nog arbetsstationer på kontoren och man dockar bara sin
telefon mot skärmen och hämtar processkraft från gemensamma
datorhallar ist.

1: Förvaltningsansvarig
2: Iphone, 2 år
3: Jag använder en app som heter Agda tid
4: Registrerar tid och mil. Då mitt jobb många gånger bedrivs utanför
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kontoret är appen utmärkt för att direkt registrera den tid jag lagt ned
på respektive projekt (renoveringar, hyresgästanpassningar,
nyproduktion) .
5: 6: -

1 Entreprenadchef
2 Iphone (I arbetet), Ipad (privat)
3 Använder inga APPAR idag, skulle mycket väl kunna tänka mig det.
456-

1 . Arbetsledare
2.iphone
3.nej
4. –
5. –
6. -

1. Entreprenadchef
2. Smartphone HTC. Sen 1,5 år
3. Använder inga appar i jobbet direkt. Mest använder jag kalendern
förutom själva telefonfunktionen.
4. 5. Anteckningar vid möten. Ritningshantering, Fakturahantering,
Tidsrapportering...
6. Det handlar mycket om en vanesak tror jag. Börjar man använda den
så vänjer man sig så småningom.
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1: Entreprenadchef Byggservice och byggnadsvård
2: Ja, IPad. Haft en månad ca
3: Twitter, linkedin, travelraporter, evernote, TED( för inspiration)
4: körjournal,anteckningar, inspiration...
5: Tidrapportering, fakturering, visning av ritningar med mätfunktion,
egonkontroller KMA dokumentation. Etc etc finns ingen hejd på
användningsområden
6: Kör bara! Appsystem är så grymt mycket mer användarvänligt än
vad traditionella program...

1: Registrator på plan- och byggnadsnämnden
2: Ingen Ipad, men våra handläggare och politiker har. I tjänste har alla
Iphone.
3: Nej
4: 5: Vet ej
6: Nej

1. min befattning är vice VD
2. jag har en iPad, privat inköpt, som jag använder i arbetet
3. Nej, inga speciella appar för arbetet, använder samma som för privat
bruk. Kalender, reseapp, kartor GPS mm.
4. jag kopplar istället upp mig till våra servrar och har tillgång till mitt
vanliga "Skrivbord" i iPad:en.
5. Nej, jag tror inte på appar i första hand för arbetet. Uppkopplingen
mot vår server är avsevärt mycket bättre och stabilare.
6. Bra med "tillgång till allt i paddan"

1. Byggingenjör , arbetsledare
2. iPhone 4s 2 år
3. Använder en app som heter timereporter
... Inga andra
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4. Där loggar jag kunder, projekt under kunderna samt arbetad tid och
vad arbetet innefattar ...
5. Skulle vilja kunna logga resor i samma app just nu görs det i ett
anteckningsblock
6. -

1: Konstruktör/Uppdragsansvarig
2:Mobile Iphone 4 som jag haft i ca 2 år
3: Inga appar som direkt används i arbetet förutom kalender och mail.
Självklart kan jag tänka mig använda det oftare o mer om möjligt, men
då måste appens integritet och funktion vara säkrad.
4: Inga speciella kommentarer. Nämnda appar är bra definierade sedan
tidigare
5: Kopplingar mellan olika sorters kartor, geografiska, geologiska,
historiska, juridiska etc.
Appar för enkla beräkningar
6: -

1) Byggnadskonstruktör
2) Haft en iPhone i ca 2 år.
3) Jag har använt appen Hilti Expander.
4) För översiktligt dimensionering av expander
5) Jag har installerat andra appar för statiska beräkningar, men har inte
behövt använda dem.
6) -

1: Civil ingenjör, trafik. Konsult: uppdragsledare och utredare.
2: Iphone 5
3: Mail, Statoil, MyCal.
4: Mailen för att ta emot jobbmail. MyCal för att se veckor vilket är ett
komplement. Statoil för att vi endast får tanka våra tjänstebilar på
statoilmackar.
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5: Vi är konsulter och en app för att tidrapportera vore bra att ha.
Jag borde använda mig av appar som relateras till trafik: som buller
(road noise) och som är hjälpmedel vid beräkning av trafik. Men jag har
hittills inte behövt dem.
6: Jag uppskattar företag som ger möjlighet till att nå sin server utan att
använda sin jobbdator.
Jag tycker att alla som känner ett behov att ha en tablet borde få det.
Åtminstone att företaget kan hjälpa till att subventionera en. Att bära
runt på 15 tums dator är inte ergonomiskt och att dubbelskriva
anteckningar från papper till dator är inte ekonomiskt försvarbart eller
effektivt.

1) Projektledare.
2) Jag har en smartphone, HTC Disire A8181 som jag haft ett par år.
3) Nej, jag använder inga appar. Jag ringer, skickar sms, bokar min
kalender och kan läsa mail i nödfall (lite för smått).
4) 5) Nej. Jag är för dålig på att hantera olika datorprogram i en telefon
eller surfplatta ännu. Jag uppskattar även kunskapen att kunna hantera
papper och penna. Man måste kunna både och anser jag.
6) Som jag skrev under punkt 5 så är det sällan som man får tid att lära
sig och utbilda sig i nya programvaror. Ofta när man får något nytt
(apparat eller programvara) står det VAD man kan göra men inte HUR.
En stor brist i de flesta "bruksanvisningar".

1. Handläggande ingenjör
2. Har en iphone 4S som jag haft sedan 1 år tillbaka
3. Inga appar används, skulle dock kunna tänka mig att använda
byggtjänst beskrivningsapp och en färgväljarapp (vet ej vad den är i
från)
4. 56. -
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1. Personalchef
2. Har en smartphon Samsung Galaxy S 2
3. Använder inga appar. Är för konservativ för ny teknik. Använder
bara nya saker när jag är tvungen.
4. Använder inga appar
5. Vet inte
6. Som personalchef har jag i dagsläget svårt att se vad jag skulle
behöva för appar

1) Regionchef
2) Har använt Ipad någon gång i jobbet
3) Jag använder förutom mail och surf, droppbox, iAnnotate, One Note,
Quickoffice och CloudOn
4) Läs/redigera dokument, ppt, för anteckningar
5) Tror att med 3D ritningar (surfplatta hos lagbas, arbetsledare,
produktionspersonal) etc samt bättre dokument hanteringsappar
kommer användningen bli mycket bättre. Likaså tror jag att man
kommer använda surfplattor för dagligt kontorsuppgifter framöver.
Presentationer etc
6) Det kommer med all sannolikhet att bli ettt av det vanligaste
arbetsredskapet för tjänstemän om något år.

1. Arkitekt
2. iPhone 4S-egen, iPhone 5 -företagets och mini iPad-egen, som jag
använder i jobbet.
12, resp 1 - 3 månader
3. Evernote, Digits, WeekCal, SAOL, SugarSync, Morpholio, Camera+,
Hipstamatic, Tågkoll, Tågtavlan, Skyscanner, Google Maps, Calculator,
Waze, CityMaps2Go, WhatsApp, 1Password, Things, Documents,
GoodReader, Zinio, iWiki, Google Earth, Trace, Battery+, Pages, HP
ePrint, LogMeln, Penultimate, PS Express
4. Anteckna, räkna, hålla koll på möten, uppgifter, synka mellan olika
enheter, fotografera, redigera foton, hålla kontakt, skriva ut på
fjärrskrivare, lägga till dokument, kolla avg och ink tåg, skapa
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dokument, hålla reda på trafik, hitta vägen m m
5. En app som bevakar uppkopling mot 3G - 4G, automatisk byter till
bättre mottagning när telefonen eller platta tappar kontakt med nätet
och ser till att den håller hastigheten!
6. Förbättrad batterikapacitet är ett måste, en del appar drar mycket
kraft då man måste ständigt vara uppkopplad

1: Brandingenjör
2: Svar: Ingen tablet men en smartphone (Iphone 4) sedan 1,5 år (då jag
började på jobbet).
3: Svar: Ja. Praktiska appar så som decibelmätare (funkar på ett
ungefär), miniräknare, kartor samt ficklampa.
4: Vid besiktningar och platsbesök. Då jag inte är på kontoret.
5: Svar: En magisk avståndsmätare hade varit fantastik att ha vid
platsbesök. Sen skulle jag vilja kunna skapa sessioner med kameran där
jag kan döpa filen typ "platsbesök-namn-automatiskt löpnummer" samt
att de hamnar i en separat mapp. Kanske finns en lösning i någon app
redan, borde dock byggas in direkt i operativet och kunna kommas åt
genom att t.ex. checka en "avanceratbox" i inställningar.
6: Inte just nu.

1: AC
2: NEJ!
3: NEJ
4: 5: NEJ!
6: NEJ!

1: Svar: Mäklarassistent och stylist.
2: Svar: Ja, en Iphone 4, fick den för ca 1 år sen.
3: Svar: Ja, Instagram, google calendar
4: Svar: Instagram = bilder läggs upp och gillas från Widerlövs
Instagramkonto, lägger in tider för konsultationer/styling i kalendern
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5: Svar: använder redan de jag behöver. En del använder Travelreporter.
6: Svar: -

1. Personalchef
2. iPhone
3. Ja, en
4. En App som är utvecklad för att se lönespec, personalerbjudanden
och anställningsförmåner.
5. Det tror jag säkert kommer i framtiden exempelvis löneregistrering
och andra inrapporteringar som sker via vårt intranät idag.
6. -

1: Byggnadsingenjör
2: Ingen surfplatta. Iphone 4 sen 2011
3: AMA, Kamera, Mail, Googlemaps
4: AMA appen när man behöver ta reda på vad som står i AMA.
Kameran för platsbesök.
Mail då jag inte är på plats.
Googlemaps som navigator vid bilkörning.
5: Nej.
6: Jag har testat autodesks appar för att kunna rita cadritningar i mobil
men det är väldigt svårmanövrerat, programmen är inte gjorda för
touch skärm utan det krävs mus och tangentbord.
Jag har testat teamveiwer på min privata ipad men det blir också svårt
att manövrera.

1. Avdelningschef
2. iphone 5
3. Jag använder Arlanda, Tågtavlan och Res i Stockholm.
4. Reseplanering
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5. Jag kan tänka mig att använda appar inom fler områden. Jag har inte
haft min iphone så länge och lär mig gärna fler funktioner. Jag har
provat att söka kontaktuppgifter via google och det har fungerat bra.
6. iphone är en otroligt lättanvänd produkt och det öppnar sig nya
möjligheter helt klart.

1. Landskapsarkitekt, handläggare.
2. Iphone 5, sedan jag kommit tillbaka efter föräldraledighet 2maj-2013
och fått en ny chef...(förra chefen tyckte det var för dyrt eller nåt).
3. Har hittills enbart använt "Kartor", taggat bilder då man fotat. Kanske
inte räknas som appar.
4. Då man besöker projekt. Beroende på om man är närmast dator eller
telefon dåman planerar rutt. Bra med kartor då man åker tåg och går till
möten i Shlm och inte hittar exakt så kan man kolla då man närmar sig.
Bilder, bra sätt att sortera bilder om man taggat dem vart de är tagna på
projekt(innan projekt är gjorda, under tiden och efter).
5 och 6. Kanske skulle kunna använda mig av nån app för anteckningar
om det är lätt att sortera efter projekt och bocka av fast delar av
punkterna inte försvinner om man har återkommande frågor. Man kan
exportera lätt till ex.vis word för att ha en lista "på datorn" eller
liknande.
Röriga svar, men svar i alla fall.

1. Konstruktör, bygg
2. Har en Iphone 4, som jag haft lite över ett år.
3. Jag använder inga appar, men skulle gärna göra det om jag hittade
några lämpliga.
4. 5. Skulle kunna använda appar för enklare beräkningar.
Den enda jag dock känner till är Svenskt trä´s lathund.
6.-
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1. gruppledare konstruktion trä
2. Jag har en iphone.
3. Den enda rena appen jag använt mig av i jobbet är "Svenskt trä Lathunden" där man kan hitta standarddimensoner för trä virke. I
övrigt använder jag kalender och mail som är synkat till min jobboutlook.
4. se ovan.
5. inte vad jag kan komma på.
6. nej.

1. Telekonstruktör
2. HTC Desire
3. Nej använder inga appar i jobbet idag men skulle absolut kunna
tänka mig och göra det.
4. 5.6.-

1. Elingenjör
2. Smartphone, ca 3 år
3. Använder ej appar i jobb
4. Ej
5. LUX-mätning, kabeldimensionering
6. Problemet är frågan om man kan lita på appen

1: Landskapsarkitekt
2: Android och iPad
3: Inga speciella, kamera, pixlr-o-matic och kalender
4: Tar bilder när jag inventerar platser
5: App som talar om vad för växtlighet som finns runtom, App där jag
kan mäta upp ett mindre område ganska noggrant, Mätapp för
trädhöjder/hushöjder, Kamerafunktion där man kan sortera bilder i
mappar direkt när man tar bilder, Just nu får man sortera i
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efterhand=tidskrävande.
6: Bra GIS-app

1: Uppdragsledare/handläggare
2: iPhone 5
3: Använder inte några appar. Om det fanns möjlighet skulle jag
använda mobila enheter/appar ute i fält.
4: --5: Det skulle underlätta oerhört att ha en platta (dvs. ej en liten bärbar
handdator, vilket en del försöker få till) med ut i fält med all nödvändig
data tillgänglig t.ex. databaser, kartor med olika temalager (d.v.s.
geografisk info, geologisk info, info om redan insamlad data inom
aktuellt område etc.) som man kan titta på i ett gis-baserat system. Och
samtidigt ha möjlighet att lägga in ny information som man samlar in
ute i fält.
6: För att kunna ha med sig en mobil enhet ut i fält krävs det att enheten
är tålig, smidig och dessutom har en skärm som inte är omöjlig att titta
på utomhus i t.ex. soligt väder/ljust väder.

1. Gruppledare
2. iPhone5
3. Appar med kartor
4. Hitta rätt när man är ute och åker
5. En enkel mapp som håller reda på dokument - där man kan ladda
ner alla dokument som hör till ett uppdrag.
6. -

1: Projekteringsledare och sakkunnig av tillgänglighet
2: IPhone5
3: Vad som är app eller ej: Outlook, Karta (GPS) och Safari
4: Kalender, Påminnelser, Uppgifter, Kolla mail
Köra till rätt plats i världen via GPS samt kolla upp en massa saker
under dagen via Safari.
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5: Inte idag. Det viktigaste för mig, utöver Outlook, är att mina
arbetsverktyg (mobil och dator) kan kopplas till företagets servrar via
VPN så jag kommer åt projektdokumenten. När vi väl har ett
fungerande dokumenthanteringssystem förutsätter jag de blir
tillgängliga via en app så alla projektspecifika mail och dokument blir
tillgängliga på mobilen.
6: Se textrad ovan.

1. VVS-Ingenjör, Uppdragsansvarig
2. Sony Xperia Z, ca 4 månader.
3. Nej jag använder inga appar i mitt arbete. Ja om det kommer fram
appar som är användbara så skulle jag nog använda dom i rätt
situation.
4. 5. 6. Så länge man inte har sitt huvudsakliga arbetsredskap i
mobilen/läsplattan så kommer man nog inte använda appar. Sitter man
vid datorn då har man programmen där och då blir det bara bökigt att
använda appar.

1: Arbetsledare
2: iPhone och iPad sedan ca 1år
3: Mail, Kamera, kartor, kalender, ficklampa
4: Ta bilder som följer upp arbetet, visa och dokumentera fel,
justeringar eller andra materialval, kalender för möten och deadlines
5: Någon app som gör det enkelt att visa på fel utförande eller
justeringar. Möjlighet att skriva ut direkt från mobilen.
6: Hoppas mobilprodukterna blir mer hållbara i framtiden
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1 arkitekt
2 iPhone 5
3,4,5,6 använder sällan appar i jobbet, kollar kartor ibland på väg till
möten och letar telefonnr. Använder mest datorn som hjälpmedel och
penna och papper.

1: Byggledare / Projektledare / Besiktningsman
2: Iphone 5 – Iphone 4, Ipad 3.
3: AMA, dropbox
4: Se ovan
5: Ingen aning
6: -

1: Byggnadsingenjör
2: Android Samsung och en iPad, ungefär 1år
3: Mail, Hus AMA, Kartor
4: Titta på att utförandet blir rätt, mailkontakt, hitta rätt
5: Vet inte riktigt, kanske något som förenklar mailande/hantering av
dokument, ritningsdetaljer och bilder
6: -

1. fastighetsmäklare
2. Endast Samsung s3
3. Mejlapp och eniro-app
4 mejla o telefonnummer
5. En app för att kontrollera hemnet-annonser
6. Nej
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1. Arkitekt
2. I-phone 4 sedan 2011.
3. Använder
- kartappen för att hitta till rätt adresser.
-en särskild app för på resa att hitta gasmackar
Kommer alldeles säkert många fler användbara appar under de
närmaste åren. Mycket bra när man inte är på kontoret, för då föredrar
jag den större skärmen och mer lätthanterliga tangentbordet.
4. 5. 6. -

1: Medverkande landskapsarkitekt
2: Nej
3: Jag använder inga appar men jag skulle kunna använda om jag fick
möjlighet till det.
4: 5: GPS är såklart bra vid fältarbete. En app som identifierar växter (träd,
buskar, perenner etc) skulle vara bra vid inventeringar och platsbesök.
En avståndsmätare vore bra vid inventering av platser och för att få
mått på objekt, markbeläggningar, trädhöjder etc.
6: -

1 Besiktningsman
2 iPhone
3 Hus AMA, AB 04 och ABT 06
4 Hjälper mig att se vilket utförande som är rätt, t ex hur panel skall
spikas
AB och ABT hjälper mig att se vilka regler som gäller
entreprenadmässigt
5 och 6 vet ej
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1: Stabschef
2: Jag har en iPad och en Android
3: Almedalsappen, twitter, Trip-it,
4: Organisera agenda, resor, twittra,
5: 6: -

1: Arkitekt
2: HTC Android och iPhone, 1,5år och 1år
3: Mail, Kamera, Kalender, AMA, Quickoffice, AutoCad 360
4: Beskåda ritningar, få information i AMA, läsa pdf’er, ta bilder, fota
dokument.
5: Enklare hantering av dokument än att fota t.ex. göra dem till pdf för
att kunna maila? Kunna skriva ut från mobilen, titta på ritningar
snabbare (går för långsamt)
6: Se ovan.

1:Besiktningsman
2:iPhone
3:Kamera, Kalender, GPS, Mail, MMS, AMA, Statoil
4:Främst bilder vid besiktning och skickar sedan MMS eller Mail(bild
och text), GPS för att hitta rätt och statoil för att tanka
5:Lättare kunna dokumentera och visa brister.
6:Vet ej
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Bilaga 5 – Leica Scanstation C10
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Bilaga 6 – MagicPlan, pdf, Metria Porthuset
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