
 
 

  

  

 

 
 
 
ICT-behov och -verktyg inom byggproduktion 

 
En undersökning av användbarheten, användarvänligheten och implementeringsförutsättningar av 

ett ICT-program 
 
 
 

ICT needs and tools in construction 
An Inquiry in to the usefulness, user-friendliness and implementation requirements of an ICT 

program 
 
 

 
 
 
Författare:	   	   Mathias	  Nilsson	  
	   	   	   	   	   Adam	  Ådnanes	  
	  
Uppdragsgivare:	   	   	   Veidekke	  Bygg	  Sverige	  	  
	  
Handledare:	   	   	   	   Fredrik	  Wincent,	  Veidekke	  Bygg	  Sverige	  
	   	   	   	   	   Marko	  Granroth,	  KTH	  ABE	   	  
	  
Examinator:	   	   	   	   Per	  Roald,	  KTH	  ABE	  
	  
Examensarbete:	   	   	   15	  högskolepoäng	  inom	  Byggteknik	  och	  Design	  	  
	  
Godkännandedatum:	  	   	   2013-‐06-‐17	  
	  
Serienr:	   	   	   	   2013;48

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  



 
 

 
   
 

I 

 
  
Sammanfattning 
Byggproduktionen är, på grund av sina invecklade arbetsmoment och dynamiska 
arbetsplatser, drabbad av svåra informations- och kommunikationsproblem. Veidekke Sverige 
AB använder sig av virtuellt byggandet (VDC) för att lösa dessa hinder i utförandet av sina 
projekt. VDC tillämpar flera olika informations- och kommunikationstekniker (ICT) och har 
visat sig vara lönsamt vid projektering. Under projektering med VDC samlas alla 
beslutsbehöriga parter i ett interaktivt rum där information förmedlas snabbt och effektiv med 
hjälp av olika visualiseringstekniker. Då VDC saknar liknande arbetsmetoder som kan 
tillämpas i produktionen, används fortfarande traditionella informations- och 
kommunikationsprinciper. 
 
Genom ett samarbete med Veidekke implementerades ett ICT-program i ett bostadsprojekt för 
att undersöka hur dess funktioner påverkade de rådande informations- och kommunikations-
problem. Observationer och intervjuer utfördes för att fastställa programmets användbarhet, 
användarvänlighet och implementeringsvillkor. 
 
Utvecklingen av olika molntjänster har revolutionerat möjligheterna att lagra och förvalta 
information. Genom att utnyttja molntjänster har olika ICT-program, såsom BIM 360 Field, 
utvecklats för att tillgodose byggproduktions informations- och kommunikationsbehov. 
Programmen skapar, via molntjänsten, ett virtuellt forum för arbetsplatsen där omfattande 
informationsmängder och byggnadsinformationsmodeller (BIM), kan lagras, för att sedan 
tillhandahållas, korrigeras och kommuniceras via mobila enheter såsom bärbara datorer, 
läsplattor och mobiltelefoner. BIM 360 Field erbjuder en rad olika funktioner med varierande 
användbarhet som bör anpassas till den svenska byggarbetsmarknaden för att öka 
användarvänligheten. Om programmet ska vara lönsamt krävs en fullständig implementering 
där majoriteten av projektets aktörer medverkar. Innan ny ICT tillämpas bör en välutformad 
implementeringsstrategi etableras för verksamheten. 
 
Nyckel ord: ICT, VDC, ICE, BIM 360 Field, produktion, information, kommunikation, 
implementering, tillgänglighet. 
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Abstract 
The construction industry suffers, due it´s dynamic work environment and intricate 
operations, from difficult information and communication problems. To solve these problems 
Veidekke incorporates the use of virtual design and construction (VDC) in its projects. VDC 
is a project method that applies the use of several different information and communication 
technologies and has proven to be profitable during the design phase. The use of VDC in the 
design phase assembles the decision-authorized parties in an interactive room where 
information can be shared quickly and effectively by utilizing visualization technology. VDC, 
however, lacks similar work processes for the construction phase of the project which still 
applies traditional information and communication principles.  
 
Through cooperation with Veidekke, an ICT-program was implemented in order to study its 
effect on the current information and communication problems. Observations and interviews 
were conducted in order to analyze the programs usability, user-friendliness and the 
conditions of implementation.  
 
The development of cloud computing services has revolutionized the possibilities to store and 
manage information. By utilizing the advantages of cloud services several ICT programs, 
such as BIM 360 Field, have been designed to address the information and communication 
problems of the construction industry. The programs create virtual forums wherein immense 
amounts of information can be stored, managed accessed by mobile units such as laptop 
computers, table pc and cellular phones. BIM 360 Field offers a range of different functions 
with high usability but should be adjusted to the Swedish construction industry in order to 
increase user-friendliness. In order for the program to be profitable it needs be fully 
implemented so that all construction parties are involved. 
 
Before new ICT can be introduced into a notoriously tech-conservative industry like 
construction, a well design implementation strategy needs to be established. The strategy 
should entail exactly which information and communication problems need to be addressed, 
what possibilities are available as well as how existing work processes and organizations need 
be conformed in order to maximize usability. The strategy should also contain an education 
and development plan.   
 
Keywords: ICT, VDC, ICE, BIM 360 Field, construction, information, communication, 
implementation, mobility  
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Förord 
Denna skrift, ett examensarbete på 15 högskolepoäng, är det avslutande momentet på 
Byggteknik och Design programmet på KTH. Båda författarna har, under utbildningen, läst 
flera kurser om BIM och har aspirationer att efter arbetet inleda karriärer inom 
byggproduktion. Detta medförde ett intresse i att undersöka hur teknik kunde tillämpas inom 
produktion. 
 
 Arbete är skrivet i samarbete med Veidekke Sverige AB som har, genom sitt arbete med 
virtuellt byggande (VDC), visat sig engagerade i implementering av ny teknik. 
 
 Ett stort tack ska tillägnas projektets handläggare Fredrik Wincent och Marko Granroth vars 
vägledning hjälpte rapporten komma i mål. Författarna vill även tacka Mikael Lilliesköld, 
Erik Kroon, Madeleine Eriksson, Niclas Hellsing, Joel Ilmrud och Markus Roupe och de 
övriga intervjudeltagarna för deras medverkan i projektet.  
 
 
 
 
 
 
Stockholm, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Ådnanes      Mathias Nilsson 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Byggindustrin är, trots sina produkters betydelse för samhällsutvecklingen, drabbad av låg 
effektivitet och hög arbetsintensitet. Modern informations-och kommunikationsteknik (ICT) 
har inom tillverkningsindustrin visat sig vara en viktig beståndsdel för att skapa en 
fungerande helhet av produktutvecklings-, produktions-, materialförsörjnings- och 
underhållsprocesserna (Boverket, 2008). 
 
Virtuellt Byggande eller engelskans Virtual Design and Construction (VDC), är en 
arbetsmetod som tillämpar flera olika informations- och kommunikationstekniker. Målet med 
VDC är att sammanställa all information nödvändig för att utföra projektet och göra det 
lättillgängligt samt skapa god samverkan mellan alla aktörer (Veidekke, 2009) 
 
VDC består  av 3 delar: 
• Information  
• Organisation  
• Arbetsmetoder 
 
På Veidekke har användningen av VDC kommit långt inom projektering där man hittat 
effektiva lösningar med visualiseringar och kollisionskontroller i program som bland annat 
Revit och Navisworks (Wincent, 2013). Inom produktionen har de inte funnit lika effektiva 
ICT-lösningar men tillsammans med utvecklingen av molnteknik har flera olika typer av ICT-
program skapats som erbjuder nya möjligheter. Tekniken möjliggör informationslagring och -
delning via en central databas tillgänglig på internet (Autodesk, 2013). 
 
Under de senaste åren har Vela Systems utvecklat ett molnbaserat ICT-program som förenklar 
synkronisering (insamling, hantering och delning) av information på arbetsplatser. Under 
sommarn 2012 köpte mjukvaruföretaget Autodesk upp Vela Systems och lanserade 
programmet under det nya namnet BIM360 Field (tidigare Vela). Användningen av BIM 360 
Field och andra ICT-program har tagit fart i USA då flera av de största byggentreprenörerna 
insett lönsamheten med programmet (Moran, 2013).  
 
I Sverige är användningen av ICT-program inom produktion fortfarande begränsad. Detta 
medför en brist av inhemska referenser som kan svara på frågor kring ICT användnings-
områden, styrkor svagheter samt lönsamhet. 
 
1.2 Syfte 
Veidekke Bygg Sverige har målsättningen att vidareutveckla sin användning av VDC inom 
produktionen. Företaget vill därför utforska användningsmöjligheterna med ICT samt vilka 
förutsättningar som krävs vid implementering.   
 
1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att fastställa dagens ICT behov inom byggproduktion och 
undersöka vilka lösningar som kan erhållas med ett specifikt ICT-program.   
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1.4 Omfattning  
Arbetet utfördes under 10 veckor på Veidekkes bostadsprojektet Elektronen i Sollentuna. 
Under tiden har ett ICT-program implementerats och utforskats på arbetsplatsen. 
Implementering gav möjlighet att samla information kring programmets användarvänlighet 
och användbarhet.  
 
Alla programmets befintliga användningsområden fastställdes och förklarades men endast 
följande implementerades och analyserades: 
 
• Bibliotek 
• Checklistor 
• Arbetsdelegering (Task) 
• Anmärkningar (Issues) 
 
Under tiden har även dagens ICT behov fastställts, dels via litterära undersökningar och dels 
via intervjuer med personal från Veidekke.  
 
1.5 Avgränsningar 
Då programmet implementerades sent i produktionen begränsades användningen till ett fåtal 
användare. Detta medförde att förutsättningar saknades för att utföra en effektivitets- och 
lönsamhetsanalys. All fakta kring dessa frågor hämtades från tidigare utförde studier. 
I detta arbete tolkas BIM som en 3D-modell med informationsbelagda komponenter. 
  
1.6 Metod 
Detta arbete är genomfört med en kvalitativ analys av intervjuer, observationer och 
litteraturstudie. Vid informationsinsamlingen av dagens ICT-behov och -lösningar inom 
produktionen på Veidekke har en litteraturundersökning tillsammans med kvalitativa 
intervjuer och observationer utförts med representanter från de olika yrkesrollerna.   
 
För att undersöka hur ICT kan användas inom byggproduktion implementerades ett ICT-
program på Veidekkes bostadsprojektet Elektronen i Sollentuna. Implementeringen 
granskades med ostrukturerade deltagande observationer och kompletterades med kvalitativa 
intervjuer med deltagarna. 
 
1.6.1 Litteraturstudie 
För att fastställa dagens ICT-behov krävdes insikt i vilken information skapas och används 
under byggprocessens samt hur det kommuniceras. Det gjordes genom en allmän 
litteraturstudie av tryckta källor, elektroniska källor samt internetsidor. Samma metod 
användes vid informationsinsamlingen kring hur ICT-användning och kompletterades med 
information om VDC från Veidekkes hemsida samt ett föredrag från Veidekkes VDC-
ansvarig.  
 
Vid insamling av information genomsöktes DiVa och KTHB för att ta fram hitta tidigare 
arbeten inom ämnet. Innan fördjupning i de funna arbetena utfördes en granskning av 
författarnas bakgrund, övriga publikationer och eventuella intresse konflikter.  
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Sökord: ICT, BIM, VDC, ICE, Information, Produktion, Byggprocess, Kommunikation, 
Teknik, Projektering, molntjänster. 
 
1.6.2 Observationer 
Vid implementering och användningen av ICT-programmet samlades information via 
deltagande observationer. Då väldigt lite information kunde erhållas om programmet innan 
implementeringen blev observationerna semistrukturerad. Då programmets användnings-
områden var okända fick observationerna granska författarnas egna beteenden och 
uppfattningar vid utforskningen av programmet. Detta medförde utmaningar kring 
subjektivitet som motarbetades med objektiva sammanställningar av dagliga händelser. 
Observationer kring användarvänligheten kunde planeras med hjälp av olika parametrar och 
utfördes genom frekventa besök på arbetsplatsen. 
 
Deltagande observationer är uppfattningar och beskrivningar av händelser, beteenden och 
funktioner i utvalda sociala miljöer (Marshall et al, 1989). Observationer ger kunskap kring 
människor och aktiviteter samt ger bra underlag för kompletterande intervjuer. 
Observationerna sker med hjälp av konstant objektivt granskning, informella intervjuer, 
memoringar och anteckningar (Dewalt et al, 1998 i Kawulich, 2005). 
 
Deltagande observationer är praktiska om information kring ämnet är bristande då 
information kan samlas in samtidigt som ämnet utforskas. De tillåter även ett mer dynamisk 
perspektiv på ämnet som kan resultera i mer detaljrika beskrivningar (Dewalt et al, 1998 i 
Kawulich, 2005). 
 
Nackdelen med deltagande observationer är risken för subjektivitet. Det är lätt att 
observatören påverkar den miljö som utforskas vilket kan ge skev bild av verkligheten. 
Observatören kan även vinkla sina uppfattningar för att bättre stödja sin egen hypotes 
(Schensul ,1999 i Kawulich, 2005).   
 
1.6.3 Intervjuer 
Vid de intervjuer som gjordes användes den kvalitativa intervjumetoden som syftar på att 
ställa enkla och raka frågor som den tillfrågade kan ge komplexa och innehållsrika svar på 
(Trost, 2005). Den bristande insikten i ämnet krävde att intervjuerna utformades för att få så 
detaljrik information som möjligt. Metoden ökar förståelsen för hur den intervjuade tänker 
och känner, vilka erfarenheter den har samt hur den intervjuade förställer sig vissa saker 
(Trost, 2005). Nackdelen med att använda den kvalitativa intervjumetoden är informationen 
från intervjuerna har låg validitet. För att styrka validiteten sammanställdes intervjuinnehållet 
och skickades till de intervjuade så att de kunde korrigera eventuella misstolkningar (Höst et 
al, 2006). 
 
Intervjuerna genomfördes för att komplettera den litterära undersökningen kring dagens ICT-
behov och lösningar.  Som riktlinjer vid under intervjuerna användes en intervjuguide (Trost, 
2005) med information, kommunikation samt problem & lösningar som frågeområden. Vid 
intervjuerna gällande programmet användes samma kvalitativa metod som för ICT behov och 
lösningar, frågeområdena var istället användarvänlighet, användbarhet, förutsättningar.  
 
För att få ett helhetsperspektiv intervjuades personer från flera olika skeden av byggprocessen 
intervjuades däribland Platschef (PC), Arbetsledare (AL), Yrkesarbetare (YA), lagbas, VDC-
ingenjör och IT-tekniker.  
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Intervjuerna utfördes ostrukturerat så att personerna i fråga kunde förklara fritt kring hur de 
upplevde programmet, informations- och kommunikationsprocessen. När de intervjuer som 
genomfördes i grupper på 2-3 personer var det viktiga att låta samtliga deltagare framföra sina 
åsikter.  
 
1.6.4 Analys 
Då informationen som samlades in vara kvalitativ genomfördes en kvalitativ analys. Analysen 
gick ut på att skaffa en helhetsbild från flera olika perspektiv. Därefter analyserades de vanligt 
upprepande mönstren i noggrannare detalj. Analysen av de upprepande mönstren i förhållande 
till helheten la grunden för hypotesen. 
 
1.7 Målgrupp 
Detta arbete skrivs i samarbete med Veidekke Bygg Stockholm och riktar sig mot alla som är 
intresserade av ICT teknik, främst till dem inom byggproduktion. 
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2 Byggprocessen 
För att förstå informations- och kommunikationshanteringen i produktionen ges i det här 
kapitlet en övergripandebeskrivning av byggprocessen olika skeden ur ett idealiskt perspektiv 
samt hur det ser ut hos Veidekke med en fördjupning i företagets produktionsfas.  
 
2.1 Allmänt 
Byggprocessen är en komplex process som genomgår flera skeden och involverar aktörer från 
olika organisationer som i projektform skall samverka och dela information mellan varandra 
för att planera och producera ett byggnadsverk (Nordstrand, 2009). De flesta aktörer 
medverkar endast under vissa delar av projektet. Det är därför viktigt att rätt information och 
kunskap förs vidare mellan de olika skedena i projektet (Carlsson & Josephson, 2001).  
Initiativtagaren till ett byggprojekt är byggherren och det är denne som inledningsvis startar 
och organiserar byggprojektet. Aktörerna som arbetar med att utreda, planera och leda 
processen är oftast anlitade konsulter som, beroende på entreprenadform, jobbar i eller utanför 
byggherrens organisation (Nordstrand, 2009). 
 
2.2 Byggprocessen ur ett idealiskt perspektiv 
Byggprocessen kan beskrivas på olika sätt. Här ges en ideal bild över byggprocessens skeden 
och beskrivs övergripande i figur 1 (Granroth, 2011). 
 

 
 

Figur 1: Byggprocessen ur ett idealiskt perspektiv, som utförandeentreprenad (AB) 
 
I planskedet fastställs översikts- och detaljplanen för området som skall bebyggas (Granroth, 
2011). Kommunerna skall enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättat en översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte bindande men skall ge stöd och 
vägledning i beslut om användningen av mark- och vattenområden (Julstad, 2011). 
Översiktsplanen används sedan av kommunerna vid framtagning av detaljplanen där bindande 
bestämmelser upprättas (Julstad, 2011).  
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I förstudie- och programskedet undersöker man utformningen av byggobjektet och de 
lämpligaste lösningar genom att jämföra olika gestaltningsalternativ. Arkitekten är den 
ledande i framställning av zon-, area-, rumsvolym- och rumsmodeller (Granroth, 2011). I 
programskedet fastställs beslut kring standard, kvalitet och miljökrav (Nordstrand, 2009). 
Detta sammanställs i programhandlingarna och används som underlag i projekteringsskedet 
vid framtagning av system- och bygghandlingarna. Det är upp till varje kommun att avgöra 
om programhandlingarna krävs (Boverket, 2012).  
 
I systemskedet tas gestaltnings-, stom- och installationslösningar fram för att ge byggherren 
en helhetsbild över projektet och möjliggöra mängdning och kalkylering. I detta skede 
involveras nya aktörer som skall arbeta med specifika delar av projektet vilket kräver god 
förståelse i projektets struktur och hur deras arbete påverkar varandras (Granroth, 2011).  
Processens nästa steg är att dela ut ett förfrågningsunderlag till entreprenören. Detta kräver att 
detaljutformningen och bygghandlingarna är klara för att kunna beräknas och sammanställas i 
ett anbud som sedan resulterar i en upphandling och projektet kan därefter övergå till 
byggskedet där byggnadsverket uppförs.  
 
2.3 Byggprocessen hos Veidekke 
Byggprocessen i ett Veidekkeprojekt skiljer sig mot den ideala bilden av byggprocessen. 
Veidekke arbetar både i egen regi och i samarbete med externa beställare. De har som mål att 
involveras i projektens tidigaste skeden och jobbar därför främst som totalentreprenör, detta 
medför att de själva upphandlar de konsulter och underentreprenörer (UE) som dem vill 
samarbeta med så att de får mer inflytande över hur information och kommunikation skall 
hanteras under byggprocessen.  
 
Veidekke utför vissa projekt i egen regi, där de åtar sig rollen som byggherre, så att de kan 
styra projektetutformningen efter eget intresse (Söderberg, 2013). Nedan visas en figur över 
hur byggprocessen ändras med Veidekke som totalentreprenör.  
 

 
Figur 2: Byggprocessen med Veidekke som totalentreprenör (ABT). 
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Vid arbete med externa byggherrar utgår de ifrån den givna informationen och tar fram 
systemhandlingar för kalkylering. Vid helt färdiga systemhandlingar från byggherren kan pris 
lämnas direkt och detaljutformningen kan sedan påbörjas efter upphandling (Norberg, 2013). 
Veidekkes projekt utförs med VDC (kap 3.1) för att få projektets samtliga aktörer (byggherre, 
konsulter, platschef etc.) att samverka genom att tillämpa olika information- och 
kommunikationsprocesser.  
 
2.3.1 Byggproduktion hos Veidekke 
Byggproduktionen hos Veidekke delas in i tre delar:  
 
• Produktionsförberedelser 
• Produktionsstyrning 
• Produktionsavslut 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Byggskedet ur Veidekkes byggprocess uppdelat i delprocesser. 
 
 
Produktionsförberedelserna 
Produktionsförberedelserna innehåller olika moment som bl.a. fastställer mål, erhåller 
starttillstånd och planerar genomförandet av produktionen. En projektplan skall upprättas som 
beskriver ansvar, arbetssätt och organisation för hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet, inköp, 
mätning, administration samt erfarenhetsåterföring. Projektplanen skall användas 
kontinuerligt under hela produktionstiden (Veidekke, 2012b). 
 
För att involvera kunden, leverantörerna, UE och den egna personalen i projektet genomförs 
ett startmöte. Under mötet skall kalkyl- och kontraktshandlingar belysas samt att produktions-
tidsplan och produktionsbudget fastställs (Veidekke, 2012b). Utifrån produktionstidsplanens 
leverans- och montagetider upprättas en inköpsplan samt inköpstidsplan. Där efter påbörjas 
upphandlingsarbetet samt upprättande av leveransplanering (Veidekke, 2012b).  
 
Utifrån det planerade genomförandet av projektet samt arbetsplatsrutiner anpassas arbets-
miljöplanen. En byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) utses för utförandet och arbets-
beredningar tas fram (Veidekke, 2012b).  
 
Projektets ekonomiska planering skapas och rutiner för det kontinuerliga ekonomiska arbetet 
inklusive uppföljning, analys och åtgärder vid eventuella avvikelser fastställs (Veidekke, 
2012b). 
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Produktionsstyrning 
Produktionsstyrning innehåller det systematiska arbetet som säkerställer god kvalitet, logistik 
och säkerhet under hela produktionsprocessen. Projektplanen ligger till grund för hur 
Veidekke styr projektets kritiska aktiviteter och arbetet med uppföljning av projektets mål och 
nyckeltal samt att resultat och avvikelser kommuniceras till projektets intressenter (Veidekke, 
2012c). 
	  
För att synkronisera produktionens olika aktörer anordnas möten med fokus på medarbetar-
involvering, tidsplanering och förmedling av annan viktig information (Veidekke, 2012c). För 
att säkerställa att kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbetet som fastställs i projektplanen skall 
kontrollprogram och egenkontroller kontinuerligt följas upp och kommuniceras till berörda 
parter. Vid kritiska moment som kräver extra resurser skall arbetsberedningar arbetas fram 
(Veidekke, 2012c).  
	  
Under projektet skall identifierade ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) kontinuerligt noteras 
och sammanställas för en ekonomisk avstämning. Beställaren skall utan dröjsmål underrättas 
om ÄTA för att säkerställa ekonomiska förutsättningar och behålla en god relation med 
beställaren (Veidekke, 2012c). 
 
Produktionsavslutningen 
Produktionsavslutningen innehåller de moment som skall leda till att företaget slutför 
produktionen, så att slutresultatet uppfyller de externa och interna krav som fastställts i 
kontraktshandlingarna och projektplanen (Veidekke, 2012d).  
 
Organisation 
Inom produktionen på Veidekke ser organisationen ut enligt figur 4. 

Figur 4: Organisationen i byggproduktionen 
 
Arbetschef (AC) - har huvudansvar över projektet och ansvarar över den grupp med tjänste-
män och hantverkare som utförprojektet.  
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Platschefen (PC) - ansvarar över planeringen och styrningen av projektet. Tillexempel att 
ansvara för att kalkyl och tidplan upprättas och följs samt uppdateras under projektets gång.  
 
Arbetsledarens (AL) - ansvar ligger i att planera och leda det dagliga arbetet på arbetsplatsen. 
Beroende på projekt kan det finnas flera arbetsledare, då är det vanligt att arbetet fördelas 
mellan dem och att de ansvarar för olika byggnadsdelar. Det är även arbetsledarens uppgift att 
samordna installatörer och underentreprenörer. I vissa projekt kan installationssamordningen 
skötas av en särskild installationssamordnare.  
 
Entreprenadingenjörens - uppgift är att stödja platschefen och arbetsledaren i med det 
administrativa arbetet. Vanligt förekommande ansvarsområden är ekonomi och inköp. 
 
Yrkesarbetare (YA) - är aktörerna i projektet som fysiskt uppför ett byggnadsverk. Dessa kan 
tillexempel vara snickare, betongarbetare, målare, installatörer och antingen inköpta under-
entreprenörer eller Veidekkes egna personal.  
 
Lagbas - är en yrkesarbetare som leder arbetet i ett arbetslag och beroende på projektets 
storlek kan det finnas flera. När nya aktiviteter skall planeras är det lagbasen som 
representerar arbetslaget vid lagbasmötet och därefter delegerar arbetsuppgifterna vidare till 
yrkesarbetarna.  
   
3 ICT-verktyg 
I detta kapitel redovisas olika arbetsmetoder och ICT-verktyg inom byggprocessen som 
används på Veidekke Sverige AB.  
 
3.1 Virtual Deisgn and Construction (VDC) 
Virtual Design and Construction (VDC) är en projektmodul som utvecklades av Center for 
Intergrated Facility Engineering (CIFE) som tillhör Stanford University i USA. VDC bygger 
på användningen av virtuella modeller kombinerat med en integrerad organisation och 
arbetsprocess (Kunz et al. 2012). 
 
Målet med VDC-projekt är skapa möjligheter att utveckla integrerade och automatiserade 
lösningar till multi-disciplinära problem kring kommunikation, informationsdelning, och 
visualisering (Kunz et al, 2008). Detta görs genom modeller (figur 5) kring projektets: 
 
• Produkt – Byggnaden eller anläggning 

o 3D-modell visar produktens komponenter och system 
• Organisation – Projekterings-, Produktions- och Förvaltningsstruktur 

o Fastställer vilka som utför olika arbetsmoment 
• Process – Arbetsmetoder  

o Bestämmer arbetsmoment och dess villkor som organisationerna ska utföra 
 
Modellerna sammanställs i förhållande till varandra för att ge aktörer från olika discipliner 
bättre förståelse för varandras arbete samt förenkla informationsdelning och minska 
fördröjningar i kommunikationsprocessen. Sammanställningen skall även användas för att 
fastställa hur ändringar i en modell påverkar de övriga modellerna (Kunz et al. 2008). Inom de 
olika VDC-modellerna används flera ICT-verktyg såsom BIM, ICE och molntjänster vilka 
kommer att förklaras i detta kapitel.  
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Figur 5: VDCs tre olika komponenter och deras förhållning tillvarandra 
 

3.2 Integrated Concurrent Engineering (ICE) 
I utförandet av ett byggprojekt sammanförs flera olika aktörer från olika discipliner. De olika 
aktörerna utgår alla från sina egen prioriteringar och arbetsmetoder samtidigt som de jobbar 
mot ett gemensamt mål. Dessa intressekonflikter och skilda arbetsmetoder kan försvåra 
samarbetet och försämra effektiviten för hela projektet (Kunz et al, 2012).  
 
För att skapa en processmodell kring projekteringen av VDC-projekt använder Veidekke sig 
av ICT-processen ICE. ICE utvecklades av NASA på 90-talet för att för att förbättra 
effektiviten i projektering av deras rymdprojekt. Att arbeta med ICE kortade ned deras 
projekteringstider från ca ett år till enbart några veckor (Wincent, 2013). 
 
Målet med ICE-projektering att är skapa en process som främjar snabba besked och korta 
beslutsvägar. 
 
ICE bygger på ett samarbete mellan beslutsbehöriga parter som utnyttjar avancerade 
modellerings- och analyseringstekniker i en special anpassad miljö (Chachere et al, 2004). 
Genom att, en gång i veckan, samla alla projektets beslutsbehöriga intressenter (beställare, 
projektörer, arkitekter, produktionsledare) i ett interaktivt rum (iRoom), där alla kan arbete 
samtidigt med stöd av flera storbildsskärmar och en gemensam databas, skapas bättre 
förståelse för varandras arbete samt minskar svarstiden i frågor mellan de olika parterna 
(Wincent, 2013). Då projektering av olika discipliner ofta är beroende av varandra kan de 
snabba interaktionerna ge stora tidsbesparingar (Kunz et al, 2012). I ICE-metoden fastställs 
även målsättningar, organisationsstrukturen, annoteringsdetaljer, lagerdefinitioner, 
modellsammansättning samt det arbete som ska utföras fram till nästa ICE-möte (Wincent, 
2013). De olika komponenter som används på ICE möten redovisas i figur 6 på nästa sida. 
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Figur 6: Olika komponenter av ICE projektering (medurs från övre vänster), 
Till/frånmatris, installationssamordning med kollisionskontroll, arbetslag, 3D APD 

planering, möteslokalen med multi-skärmar, visualiseringsstöd, produktionsplanering. 
 
3.3 Byggnadsinformationsmodell (BIM)  
För att skapa en produktmodell kring en byggnad eller anläggning så projekteras VDC-projekt 
med BIM (Wincent, 2013). BIM är en virtuell skapad 3D-modell där information kan lagras i 
olika komponenter. Information kring komponenternas geografiska läge, tillverkning, 
montering, användning, egenskaper och geometri kan då lagras och utnyttjas genom olika 
datorprogram (Eastman et al, 2008).  
 
Inom byggbranschen har BIM kommit till nytta inom alla olika skeden med flera olika 
användningsområden, vilket har resulterat i en variation av definitionen av BIM.  
BIM tolkas bl.a. som: 
 
• En teknologi 
• En arbetsmetod för att skapa modeller 
• En arbetsmetod för att utnyttja modeller 
• Enbart en modell 

 
I detta arbete tolkas BIM som en 3D-modell med informationsbelagda komponenter. 
 
3.4 Användningsområden 
3.4.1 Informationshantering 
Informationen som skapas i ett projekt är ofta omfattande och utspridd över ett stort antal 
ritningar och beskrivningar, vilket försvårar informationsdelning mellan olika aktörer 
(Jongeling, 2008). 
 
Med BIM skapas förutsättningar att lagra stora mängder information om en byggnad i en 
databas med ett integrerat visualiseringsverktyg. Arkitekter och konstruktörer kan rita 
byggnaden, dess komponenter och installationer i 3D samt lagra all information som krävs för 
projektering, produktion och förvaltning (Brohn et al, 2010).  
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Komponenterna kan styras med flera olika parametrar som kan bestämma dess geografiska 
position, geometri, funktion, materiella egenskaper och sammansättning. Information som 
lagras i BIM blir konsekvent då alla förändringar till en komponents information koordineras 
i alla vyer vilket leder till att risken för fel i bygghandlingar minskar avsevärt (Jongeling, 
2008). BIM tillåter även projektering mellan olika discipliner att pågå samtidigt då man 
använder sig av en gemensam centralfil. Detta leder till mer flexibla projekteringsmöjligheter 
samt kortare projekteringstid med mindre fel i bygghandlingarna (Eastman et al, 2008).  
 
3.4.2 Kollisionskontroll 
De geografiska parametrarna kan utnyttjas för att hitta rumsliga konflikter, även känd som 
kollisionskontroll. Konflikterna kan vara ”hårda”, där olika komponenters volymer skär 
genom varandra alt. ”mjuka” där komponenternas inskränker på en annan komponents 
buffervolym, t.ex. montageavstånd för ventilationsrör (Eastman et al, 2008).  
 
3.4.3 Visualisering 
3D visualiseringar ger bättre förståelse för information, förenklar kommunikation samt skapar 
en helhetsuppfattning kring projektets framåtskridande genom dess olika skeden (Jongeling, 
2008).   
 
3.4.4 Analys och Simuleringar 
Egenskaperna hos olika komponenter kan utnyttjas i ett tidigt skede i projekteringen för att 
utföra olika simuleringar av produktens förmåga kring t.ex. energiförbrukning, inomhus 
klimat, brandsäkerhet, akustik och ljusförhållanden(Granroth, 2011).  
 
3.4.5 Tidsplanering (4D) 
3D modellen kan kopplas ihop med byggskedets tidsplanering för att addera en dimension 
och skapa BIM 4D. 4D skapar möjlighet att visuellt kommunicerar när, var och hur olika 
aktiviteter ska utföras till byggskedet alla aktörer. Byggplaneringen kan simuleras i 4D 
animeringar som visar hur produktionen kommer att se ut från början till slut, vilket leder till 
att potentiella arbets- och logistikkrockar kan undvikas. Simuleringen minskar även miss-
förstånd kring planering samt ger bättre inblick hur olika aktiviteter kommer påverka 
omgivande intressenter (Eastman, 2008).  
 
3.4.6 Ekonomisk Planering (5D) 
BIM 4D-modeller kan kopplas till en kalkyl för att skapa ytterligare en dimension, BIM 5D. 
Detta ger möjlighet för olika aktörer att följa ett projekts ekonomiska utveckling i förhållande 
till 3D-planeringem. 5D planering kan även sammanställa arbetskraft och materielbehov för 
produktionens olika aktiviteter (Vico, 2013). 
 
3.4.7 Mängdning 
Med BIM kan flera olika mängder tas fram under och efter projektering. I projekterings tidiga 
skede kan tillfälliga mängder tas fram för att underlätta kostnadsuppskattningar och 
produktval. Denna arbetsprocess ökar informationstillgången och förbättrar förutsättningar för 
projektering att möta projektets ekonomiska förutsättningar (Eastman, 2008). 
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Genom att fastställa vilka mängder som kommer att behövas under produktion kan olika krav 
och uppföljningar ställas på projektering. Mängderna kan sedan hämtas ur modellen med 
olika programvaror för att underlätta arbetsberedningar, planering, kalkyl, inköp och 
upphandling av UE (Brohn, 2010).  
 
För att mängder ska vara pålitliga så ställs höga krav på informationen som läggs in i 
modellen. Informationen måste även säkerställas vid överlämning mellan olika discipliner då 
mycket kan försvinna ur modellen vid överföring mellan olika programvaror (Jongeling, 
2008) 
 
3.5  Medarbetarinvolvering (MI) 
Som komplettering till ICE i organisations- och processmodellen används 
medarbetarinvolvering (MI). Som namnet antyder är målet med MI större engagemang och 
större ansvarstagande. Detta uppnås genom en schematisk planering och en gemensam 
veckovis målsättning. Planering delas upp i 4 olika nivåer: 
 
• Huvudtidplan 
• Produktionstidsplan 
• Rullande 3-8 veckors tidplan 
• Veckotidplan 

 
Planeringarna utförs enligt schema och följs upp kontinuerligt under projektets gång. 
Yrkesarbetarna går tillsammans med de övriga UE, platschefen och arbetsledarna igenom den 
kommande veckans aktiviteter och eventuella arbetshinder för att fastställa veckotidplanen 
samtidigt som den gångna veckans aktiviteter analyseras. Delaktigheten från alla parter 
medför ett gemensamt ansvarstagande för veckotidplanen, samt en bättre samordning då 
större insikt för de övriga parternas kommande aktiviteter erhålls.  
 
3.6 Molntjänster  
Molntjänster kan definieras som tillhandahållandet av olika IT produkter, såsom 
applikationer, servrar, nätverk och datalagring, via internet (France, 2010).  Molntjänster som 
används idag är olika sociala medier (Facebook, Twitter), internetbanker och 
kommunikationstjänster (Skype) där man genom internetuppkoppling kan utnyttja olika 
datatjänster och lagra information. Molntjänster kan delas upp i 3 olika typer: 
 
• Mjukvaror-tjänster 

o Applikationer – Gmail,Google Apps, Microsoft Office 365 
• Infrastruktur-tjänster 

o Virtuella maskiner – Google Compute Engine, Microsoft Azure  
• Plattform-tjänster  

o Operativ system – Openshift, Google App Engine 
 

Distributionen av tjänsterna sker via allmänna, gemensamma och privata moln. I allmänna 
moln kan olika företag erbjuda tjänster till allmänheten. I gemensamma moln så delar flera 
olika organisationer med samma behov av tjänster, på samma infrastruktur, utan att ha 
tillgång till varandras moln. Privata moln har en infrastruktur ägnad endast till en organisation 
(Bird, 2013).  
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Nyttan med moln-teknik är att traditionella IT-varor omvandlas till tjänster, som kan erhållas 
utefter behov. Detta ger stora ekonomiska fördelar då tjänsterna inte kräver stora 
investeringskostnader och kan anpassas efter ängeläget behov (Bird, 2013). Andra fördelar 
med moln-tekniken är friheten som kan utnyttjas med olika mobila enheter 
(mobiltelefoner/läsplattor) samt back-up funktionerna som medföljer (France, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Moln-tjänsters mobila tillgänglighet kan utnyttjas via bärbara datorer, 
mobiltelefoner och läsplattor. 

 
I byggbranschen har flera olika användningar av molntjänster kommit i bruk, däribland så 
kallade ”projektmoln”. Projektmoln ger möjlighet att arbeta med olika dataprogram (Revit, 
Tekla) via en virtuell arbetsplats tillsammans med flera andra användare oavsett vart dem 
befinner sig så länge det finns erforderlig internettillgång (ca.100MB/s). All processorkraft 
och datalagring tillhandahålls av molntjänsten. Projekt kan genomföras utan behov av stora 
data-överföringar mellan disciplinerna då all information skapas och hämtas från samma källa 
(France, 2013). Inom produktion ger molntjänster möjlighet att föra ut tidigare datorbunden 
information, såsom 3D-modeller, på arbetsplatser, samt föra in information som uppstår på 
arbetsplatsen in i projekt-molnet (Autodesk, 2013).   
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4 ICT-Behov inom Byggproduktion 
I detta kapitel behandlas olika informations- och kommunikationsproblem i byggproduktionen 
som förhåller sig till olika ICT-lösningar.   
 
4.1 Almänt 
Byggindustrin är, trots sina produkters betydelse för samhällsutvecklingen, drabbad av låg 
effektivitet och hög arbetsintensitet. Modern informations- och kommunikationsteknik (ICT) 
har inom tillverkningsindustrin visat sig vara en viktig beståndsdel för att skapa en 
fungerande helhet av produktutvecklings-, produktions-, materialförsörjnings- och underhålls-
processerna (Boverket, 2008). I en bransch känd för traditionella arbetsmetoder börjar allt fler 
företag inse nödvändigheten att implementera ICT för att öka effektiviteten och 
konkurrenskraften (Dainty et al, 2006) 
 
Förståelsen för de verkliga ICT-behoven inom produktionen är ett grundläggande problem vid 
implementering av ny teknik, då det ofta finns stora socio-tekniska glapp mellan utvecklare 
och brukarna. För att införa ICT så krävs en dynamisk insikt kring användarens arbets-
uppgifter och hur olika arbetsmoment kan ersättas av ICT samt dess implikationer (Löfgren, 
2008).   
 
Inom byggindustrin planeras projekten i detalj där deltagarna, ofta från andra organisationer 
med olika bakgrunder och kompetenser, skall samverka under en begränsad tid för att utföra 
sekventiella uppgifter. Detta medför att ett förståelsebehov för varandras arbete, samt en 
koordinering av människor, information, uppgifter och material, krävs för att uppnå den 
tänkta målsättningen. För att detta skall fungera genom hela byggprocessen behövs specifik 
informations- och kommunikationsteknik (ICT), som samlar in och distribuerar rätt 
information till rätt tilltänkt person.  Många av de medverkande aktörerna är geografiskt 
utspridda vilket ställer stora krav på mobilitet hos de ICT-verktyg som används (Löfgren, 
2008).  
 
Dynamiken på byggarbetsplatser medför ett behov på mobilitet för de ICT-system som 
används (Norberg et al, 2009). Platschefer och arbetsledare ska vara på arbetsplatsen för att 
samordna arbete, utföra checklistor och följa upp arbetsmoment, samtidigt ska de befinna sig 
på kontoret, där de ska säkerställa logistiken, uppdatera bygghandlingar, samordna UE samt 
utföra diverse administrativa uppgifter. För att åstadkomma dessa arbetsuppgifter ställs höga 
krav på olika ICT-system, kommunikationsverktyg och informationsdelning (Löfgren, 2006).  
 
4.2 Information  
Informationen ute på en arbetsplats har varierande innehåll och egenskaper beroende på vilket 
arbetsområde informationen är riktad till (Veidekke, 2013e). God informationshantering 
genom samtliga strukturer inom byggprocessen är en förutsättning för att tillhandahålla rätt 
information till rätt mottagare vilket är väsentligt för att produktionen skall fortgå som 
planerat.  
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Arbetsmetoder som involverar tillgång till informationen måste utvecklas för att öka 
utnyttjandet av informationen. Observationer på arbetsplatsen har visat att information som 
kan underlätta arbetet finns tillgänglig, men metoder för hur man skall utnyttja informationen 
optimalt saknas. Information anses vara A och O inom arbetsledaryrket men det saknas 
arbetsmetoder som tillämpar den fullt ut (Wåhlin, 2013).  
 
4.2.1 Utnyttjande av informationsmodellen 
Möjligheterna med att utnyttja den virtuella 3D modellens information i produktionen är 
bland annat visualisering, mängdning och planering som beskrivs i kapitel 3. I produktionen 
utnyttjas oftast modellen på stationära datorer där en eller ett fåtal personer har tillgång, 
framförallt arbetsledningen. För att utnyttja informationsmodellen optimalt krävs att den 
projekterats utefter produktions användningsbehov, nedan följer en beskrivning av behoven. 
 
Visualisering  
För att utnyttja 3D modellens förmåga att visualisera projektet eller enskilda byggnadsdelar 
måste modellen göras tillgänglig på användarvänliga arbetsstationer. Att låta personalen gå in 
och titta eller skriva ut vyer i modellen skapar en större förståelse (Skanska, 2010). 
 
Mängdning   
För att arbetsledningen skall kunna göra pålitliga kalkyler och inköp krävs att modellen är 
ritad med rätt förutsättningar för att kunna utföra pålitliga mängduttagningar (Skanska, 2010).  
  
Planering  
Planeringen utgörs av moment som kalkylering, tidsplanering, arbetsberedning mm. För en 
god planering krävs att informationsmodellerna som tillhandahåller informationen är 
tillförlitliga och att detaljeringsgraden är tillräckligt hög (Skanska, 2010).  
 
4.2.2 Dokumentering 
På grund av interna och externa kvalitetskrav finns en enorm efterfrågan på dokumentation 
som granskar byggkvaliteten. Till detta läggs det även på dokument från tidigare projekt som 
erbjuder goda exempel och lösningar.  
 
Ritningar, tidsplaner och kalkyler är de vanligaste exemplen på information som används 
dagligen på byggarbetsplatser. Dessa tillsammans med mötesprotokoll, säkerhetsrundor, 
avvikelserapportering samt annan kontinuerlig dokumentation lagras centralt i digitala format 
(Löfgren, 2008). Tillkommande information som dokumenteras kan t.ex. vara dokument för 
ansvar, arbetssätt, mätning, administration, erfarenhetsåterföring (Veidekke, 2013b).  
Den dokumenterade informationen är bra ur kvalitetssäkringshänsyn men skapar dubbelt 
administrativt arbete. Dokumentationen för bl.a. möten, säkerhetsrundor och avvikelse-
rapporter skapas, en gång när de inträffar (oftast för hand) och ytterligare en gång när de förs 
in som ett digitalt dokument i en databas (Löfgren, 2008).  
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Brister gällande dokumenterad information och utnyttjandet av dem har tagits upp i intervjuer 
och observerats på arbetsplatsen, exempel på dessa är:  
 
Checklistor   
Checklistor är av varierande karaktär och skall säkerställa att arbetet sköts efter de 
checkpunkter som är framtagna, bland annat för säkerhetsrundor och besiktningsarbete. 
Listorna tas oftast från en mall och justeras efter typ av projekt och allt eftersom projektet 
fortskrider. Checklistan skrivs sedan ut på papper och fylls i för hand. Beroende av 
checklistans karaktär sparas de i projektpärmar eller återigen fylls i på datorn för att 
digitaliseras. Detta är ett enkelt men tidskrävande arbete som måste effektiviseras. Dessutom 
utnyttjas listorna sällan för att föra statistik över arbetet (Wåhlin, 2013).  
 
Egenkontroller  
Egenkontroller skall uppföras enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1 och är ett sätt för företagen och 
beställaren att säkerställa att specifika arbetsmoment är utförda. Kontrollerna preciseras oftast 
till en given plats, t.ex. trapphus, lägenhet eller våning, med information gällande 
arbetsmoment och kontrollteknik (Okulär, mätning, prover etc.). Dessa fungerar likt 
checklistorna och skrivs i ut i pappersformat och placeras ute på arbetsplatsen för att fyllas i 
för hand. Problemet med kontrollerna är att hantverkarna slarvar med att fylla idem vilket kan 
resulterar i att delar av ett moment glöms bort eller att uppföljning vid besiktning försvåras 
(Kroon, 2013).  
 
Avvikelser & Anmärkningar  
Avvikelser och anmärkningar uppstår vid ovanstående egenkontroller och checklistor eller när 
någon på arbetsplatsen har uppmärksammat felaktigheter. Dessa måste rapporteras, och 
beroende på omfattning, även informeras vidare till beställaren om de resulterar i ÄTA (ABT 
06 kap 2 § 6).  
 
Uppdateringar  
När uppdateringar sker, t.ex. på ritningar, är det inte alltid att informationen förs vidare på ett 
korrekt sätt. Arbetsledningen får inte den information från yrkesarbetarna som krävs och vice 
versa (Kroon, 2013).  
 
4.3 Kommunikation 
God kommunikation är essentiell för en organisations förmåga att utföra ett projekt då den 
ligger till grund för att: 
 
Uppnå gemensamma mål 
Byggprojekt utförs av ett samarbete mellan människor från olika organisationer från olika 
discipliner. Samarbetet mellan de olika parterna kräver att förståelse för varandras uppgifter 
samt huvudändamålet med projektet. (Dainty et al, 2006)   
 
Hantera planeringsavvikelser 
En byggarbetsplats kan i viss mån ses som en reaktiv arbetsmiljö då, oavsett hur mycket 
resurser som läggs åt planering, då det under produktionen uppstår ett kontinuerligt flöde av 
ärenden som behöver rapporters, delegeras, åtgärdas och följas upp. (Dainty et al, 2006)   
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Motivering 
Feedback från olika medlemmar inom organisationen är väsentlig för att skapa engagemang 
bland arbetarna. (Dainty et al, 2006)   
 
Behov förståelse   
Arbetslednings primära uppgift är att skapa optimala arbetsförhållanden för att arbetet skall 
kunna utföras. Detta är inte möjligt utan ett system som uppmuntrar en öppen och ärlig dialog 
mellan arbetare och arbetsledning (Dainty et al, 2006)   
 
4.3.1 Kommunikationshinder 
Byggprojektstrukturen bygger på tillfälliga lagbildningar av organisationer från olika 
arbetsområden som ska utföra sekventiella arbetsmoment. Denna fragmenterade struktur 
försvårar projektkommunikation, då varje organisation har sin egen kommunikationsprocess 
som måste bryggas (Dainty et al, 2006). Projektmetoden innebär också att de organisationer 
som inleder projektet sällan är kvar när projektet avslutas, vilket gör att 
kommunikationsprocessen utsätts för ständiga förändringar (Dainty, 2006).  
 
Byggproduktions natur bär med sig en konstant varierande och utspridd arbetsmiljö, något 
som medför ett kommunikationskrav på mobilitet (Gustavsson, 2012). Projektets medverkare 
är geografisk utspridda vilket kan innebära att information kan gå förlorad i väntan på 
lämpligt kommunikationsmediet (Tengvald, 2013).  
 
4.3.2 Formell och Informell kommunikation 
Fördelen med formell kommunikation i byggproduktion är att det är pålitligare än informell 
kommunikation då det utförs under organiserade förutsättning och protokollförs, nackdelen är 
bristen på mobilitet. Informell kommunikation har en viktig roll i hanteringen av oförutsedda 
problem som uppstår under produktionen då lösningar kan kommuniceras snabbt och effektivt 
(Löfgren, 2008). Den har även en viktig roll i sammanhållningen av arbetslaget då den hjälper 
lagmedlemmarna att lära känna varandras personligheter och kompetenser. Majoriteten av 
kommunikationen inom produktionen är informell då det är det effektivaste sättet att lösa 
olika ärenden. Vid hög arbetsbelastning kan det bli väldigt rörigt och nästintill omöjligt att 
följa upp det som har kommunicerats (Juric, 2013). Problem uppstår även när informell 
kommunikation används vid konfliktkänsliga moment såsom ändrings- och tilläggsarbeten 
och materialbeställningar. Bristen på dokumentation över vad som har sagts mellan olika 
parter försvårar förhandlingsprocessen kring vem som bär det ekonomiska ansvaret 
(Sundberg, 2013).  
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5 ICT implementering 
Kapitlet beskriver programmet BIM 360 Field och dess förutsättningar vid implementering. 
 
5.1 Allmänt  
I takt med byggproduktionens utveckling har det utvecklats olika ICT-program ämnade att 
sammanställa olika information och kommunikationsprocesser som ska ”synkronisera” 
arbetsplatsens olika aktörer. Dessa byggsynkroniseringsprogram skapar ett forum för 
arbetsplatsen utifrån en molnbaserad databas som ger mobil tillgång till information samt 
kommunikation. Programmen ska underlätta arbetsplatsledningens arbete genom att ge bättre 
överblick och uppföljningsmöjligheter kring pågående aktiviteter samt automatisera olika 
kommunikationsmoment. Yrkesarbetarna ska lättare kunna kommunicera med övriga parter 
samt få mobil tillgång till de senast uppdaterade ritningarna och dokument. 
 
I detta arbete ska byggsynkroniseringsprogrammet BIM 360 Field utforskas och 
implementeras på Veidekkes Projekt Elektronen i Sollentuna. Deltagande observationer och 
kvalitativa intervjuer med de inblandade ska utföras för att undersöka programmets 
användbarhet, användarvänlighet, mottaglighet, möjligheter, fallgropar, för- och nackdelar 
samt påverkan på nuvarande arbetsmetoder.   
 
5.2 BIM 360 Field 
BIM 360 Field är ett ICT-program särskilt anpassad för byggproduktion. Programmet, som 
utvecklades av det amerikanska företaget Vela Systems och köptes upp av Autodesk under 
sommaren 2012, är en del av Autodesk 360 familjen. Autodesk 360 är en moln-tjänst som 
förser BIM 360 Field med mobil informationslagring och datoranvändning. Programmet 
fungerar som ett forum där projektets alla parter (hantverkare, UE, AL, PC, konsulter, 
beställare, etc.) kan kommunicera och dela information med varandra (Autodesk, 2013). 
Utvecklingen av BIM har medfört möjligheten att projektera fram information för hela 
projektets livscykel i en samlad modell. Dessvärre saknas arbetsmetoder inom produktionen 
som kan utnyttja BIM till fullo. Det leder till att mycket av informationen som projekteras 
fastnar i arbetsbodarna och når aldrig ut till arbetsplatsen, där majoriteten av 
produktionskostnaderna uppstår. BIM 360 Field är utvecklad för att brygga denna 
informationslucka samt förenkla kommunikationen mellan produktionens olika parter 
(Autodesk, 2013). 



 
 

 
   
 

20 

 

 
Figur 8: Överblick i hur byggprocessens olika aktörer kan kommunicera med varandra 

genom BIM 360 Field.  
 

BIM 360 Fields molntjänster möjliggör att information kan registreras ute på arbetsplatsen 
med mobiltelefon eller iPad och automatisk synkas till en centraldatabas. Från databasen 
förmedlas informationen snabbt vidare till alla berörda parter. Denna virtuella kommunikation 
sparas i databasen och kan användas vid tvister och rapportsammanställningar. Från databasen 
kan nu även information och modeller, som tidigare varit bundna till datorer, föras ut på 
arbetsplatsen med hjälp av iPads.  
 

5.2.1 Användningsområden 
 
• Tillgång till BIM/bygghandlingar (Library)  
• Anmärkningar – Rapportering och uppföljning (Issues) 
• Checklistor/Egenkontroller/Besiktningar  
• Material/Maskin-hantering (tracking) 
• Arbetsdelegering (Task) 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Funktionsmeny 
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Bibliotek  
BIM 360 Field är utrustat med ett virtuellt bibliotek som kan tillhandahålla arbetsplatser med 
bygghandlingar, BIM-modeller, planeringar, certifieringar, etc. Bygghandlingar och modeller 
kan snabbt och enkelt uppdateras så att aktuella handlingar och modeller blir tillgänglig för 
alla aktörer direkt när de skapas.  
 
Biblioteket kan nås från hemsidan och iPad applikationen. Applikation har en 
visningsfunktion som ger tillgång till Naviswork-modeller. Visningsfunktionen bygger på 
Autodesk-programmet BIM 360 Glue som konfigurerades in i BIM 360 Field i april 2013. 
Funktionen har samman navigeringsverktyg som Naviswork, med möjligheter att släcka olika 
lager och välja olika vyer, men med ett dynamiskt visningsläge navigerar modellen utefter  
iPadens rörelser. Det finns även ett mätverktyg som kan måtta avstånd mellan olika 
komponenter. Funktionen finns med amerikansk och metrisk måttsättning och visas i figur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Vy från kök med metrisk måttsättning mellan köksbänk och ytterväggens 
insida. 
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Applikationen ger även tillgång till ritningar och dokument som kan granskas och annoteras 
(Figur 11). Den digitala tillgången till dessa dokument sparar både material från 
ritningsutskrifter och tid som krävs att gå fram och tillbaka till arbetsbodarna.  
 

 
Figur 11: Förstoring av bygghandling för att förtydliggöra tvättstuga och badrum.  

 
 
Material- och maskinspårning  
BIM 360 Field erbjuder möjligheter att spåra material, byggkomponenter och maskiner på 
arbetsplatsen genom att tilldela dessa streckkoder eller RFID taggar. Vid inskanning visas 
produktensdetaljerna, där kommentarer kan infogas(skador, leverans förseningar, etc.), status 
uppdateras(levererad, monterad, etc.) och information kring materialets/maskiner montering 
och förbrukning erhållas. Detaljerna kring olika komponenter kan länkas tillbaka till modellen 
och 3D tidsplanen med olika färger beroende på komponentens status. 
 
Anmärkningar – Rapportering och uppföljning 
Vid skapande av anmärkningar, (säkerhetsbrister, handlingsfel, skador, ÄTA, materialbehov) 
kan arbetsledning och yrkesarbetare dokumentera väsentlig information via iPads eller 
mobiltelefoner och spara det till en central databas. Anmärkningar kan sorteras och filtreras 
utefter plats, status, ansvarig, orsak och kan även bifogas med bilder och dokument (Figur 
12).  Vid uppföljning av anmärkningen kan status uppdateras och kommentarer 
dokumenteras. I samband med delegering, status uppdatering och kommentering av 
anmärkningar skickas automatiskt ett mail till berörda personer. Rapporter kan sammanställa 
information kring anmärkningsantal, -orsaker, -åtgärdstider och ansvariga i olika diagram och 
figurer.    
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Figur 12: Lista över anmärkningar samt bifogad bild över skador på masonitskiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13: Sammanställningar av anmärkningar och arbetsuppgifter på hemsidan 

 
Checklistor och Egenkontroller 
Standard checklistor kring säkerhet, miljö och kvalité kan lagras i biblioteket där de kan 
erhållas och utföras ute på arbetsplatser via iPads. Projektadministratörer kan utforma 
egenkontroller utefter arbetsmomentets behov. Vid icke-bekräftande bockning så skapas en 
anmärkning automatiskt som kan bifogas med väsentlig information.  Programmet kan 
sammanställa vilka checklistor/egenkontroller har utförts, samt vem och när de har utförts.  
 
Arbetsdelegering (task) 
Utefter behov kan olika arbetsuppgifter skapas i BIM 360 Field. Dessa arbetsuppgifter kan 
delegeras till olika individer/företag och bifogas med beskrivningar, status, ritningar och 
dokument, plats, material, tidsåtgång, checklistor/egenkontroller samt senast utförd datum. 
Under utförande att arbetsuppgifter är samtliga dokument och funktioner lättillgängliga via 
iPads.   
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5.2.2 Tidigare studier 
Vid en studie av (Vaughan, 2011) kring produktionen av Hunt biblioteket vis North Carolina 
University i USA så uppskattades arbetsledningen att vara 8-10% effektivare vid användandet 
av BIM 360 Field (då Vela). Fördelarna, som uppfattades av arbetsledning, kunde 
kategoriseras i 4 grupper: 
 
• Kommunikation 

o Mer transparant information 
o Olika discipliner uppdaterades automatisk dagligen kring brister i olika 

arbetsmoment. 
o Bättre kommunikation mellan de inblandade parter samt bättre insikt i varandra 

arbetsuppgifter.  
o Direkt uppdatering vid status förändringar 
o Gemensamt forum för information, planering, uppföljning 
o Minskar antal manuellt skickade mail 

 
• Operation 

o Möjlighet att enkelt kunna sortera och filtrera anmärkningar 
o Lättare hantering och utförande av checklistor och egenkontroller 
o Rapportsammanställning 
o Digitala protokoll finns tillgänglig vid tvister 

 
• Administration 

o Ritningar och dokument mobilt tillgängliga till yrkesarbetare 
o Ingen överföring från handskrivna till virtuella medier 
o Minskad hårddisk och pappersbehov     

 
• Kvalité 

o Negativa avstämningar på kvalitéschecklistor skapar automatiska arbetsuppgifter 
för ansvarig aktör 

o Beställare och arbetsledning kan följa upp olika kvalitetsbrister 
o Främjar kunskapsåterföring genom analyser och sammanställningar 

orsakssamband och andra prestations parametrar 
o Foto- och ritningsintegrerad dokumentation av anmärkningar  
o Bättre kunskapsinsamling genom mobila rapporteringsmöjligheter. 

 
I en annan studie (Moran, 2012) undersöktes lönsamheten av implementering av BIM 360 
Field på 15 olika Skanska projekt i USA och Europa. Efter en granskning av 38 användare 
fastställdes ett tidsbesparingssnitt på 9.1 timmar per vecka vid utförandet av typiska 
arbetsledningsuppgifter. För mer lönsamhetsinformation se bilaga 1. 
 
5.3 Implementering av ett ICT-verktyg 
5.3.1 Programutforskning 
Innan implementeringsvillkoren kunde fastställas utforskades programmets funktioner och 
användningsområden med hjälp av manualer och webbseminarier (Youtube, 2013). I 
utforskningen ingick, förutom programmets användningsområden, även de administrativa och 
mobila funktionerna.   
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5.3.2 Användningsområden 
Då projektet i frågan redan var igång med produktionen begränsades möjligheterna av 
implementering. Programmet användes endast av Veidekkes egna personal kring utförande av 
arbetsdelegeringar (tasks), utförandet av checklistor/egenkontroller och rapportering av 
anmärkningar samt tillgång till ritningar och modellen. 
 
5.3.3 Digital Etablering 
Vid implementering av programmet krävdes en digital etablering där projektet modellfiler, 
ritningar, dokument och tillvalslistor fördes över till BIM 360. Därefter skapades virtuella 
platser för projektet (hus-, vånings- och lägenhetsnummer). Det krävdes även att de 
arbetsdelegeringar (köks och garderobsmontering, badrumsbeslagsmontering) som skulle 
utföras bifogades med ritningar, tillvalslistor, checklistor och egenkontroller. 
 
5.3.4 Användning 
Två arbetslag valdes ut för att använda BIM 360 Field vid två olika arbetsmoment. Lag 1 
bestod av två unga ”teknikengagerade” män som skulle utföra köks och garderobsmontering. 
Lag 2 bestod av en ung ”teknikneutral” man och en äldre anti-teknik man som skulle utföra 
montering av badrumsbeslag.  
 
5.3.5 Utbildning  
Två iPads delades ut, en till AL och den andra till arbetslaget som skulle utföra 
arbetsuppgifterna. En genomgång av programmet användningsområden och funktioner hölls 
för arbetsledningen och berörda yrkesarbetare. För att undersöka vikten av utbildning och 
stöd vid implementering så fick lag 1 mer uppmuntran och stöd under användningen medan 
lag 2 endast fick utbildning. 
 
6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten som samlats från intervjuer och observationer. 
 
6.1 Observationer 
Under utforskningen, etableringen och användningen så utfördes deltagande observationer för 
granska programmet kring användbarhet, användarvänlighet och mottaglighet. Vid 
programutforskningen och den digitala etableringen kommer resultaten från författarnas egna 
uppfattningar och slutsatser. Vid brukandet utfördes mera objektiva observationerna.  
 
6.1.1 Programutforskning 
BIM 360 Fields användningsområden och funktioner etablerades främst genom egen 
utforskning med visst stöd kring avancerade användningsområden från olika 
instruktionsvideor (Youtube, 2013). Under tiden av skrivandet av detta arbete har flera olika 
grundläggande introduktionsfilmer kring BIM 360 släppts som hade kunna underlätta 
programutforskningen. Utforskningen av de administrativa funktionerna utfördes i samband 
med den digitala etableringen.   
  



 
 

 
   
 

27 

 
6.1.2 Digital Etablering 
Den digitala etableringen av arbetsplatsen, som bestod av överföring av alla nödvändiga 
modeller, ritningar och dokument, utfördes med olika komplikationer. För att utnyttja 
programmets användningsfunktioner behövdes alla A-ritningar, rumsbeskrivningar, 
tillvalslistor för badrum och kök samt Navisworks-modellen. En färdig mappstruktur var 
tvungen att skapas innan importeringen till BIM 360 då programmet saknar 
redigeringsmöjligheter för filer och mappar. Vid importeringen av vissa filer uppstod det 
problem som hindrade dess överföring. Efter nästan 24 timmars väntan kunde IT-support 
avslöja att filer eller mappar som innehöll Å, Ä eller Ö i rubriken kunde inte importeras till 
programmet.  
 
Skapandet av användare, företag och platser utfördes med lättnad genom att fylla i Excel-
mallar som sedan importerades till programmet. Det kan påpekas att vid exportering av 
information från programmet till Excel-filer ledde endast till felkoder. En förfrågan skickades 
till IT-support kring varför detta uppstod, utan att den besvarades.    
 
Användare länkas ihop med olika företag och olika yrkesroller för att avgränsa informations- 
och funktionsmöjligheter efter behov. På så sätt kan information filtreras så att brukare endast 
får tillgång till det som är väsentligt. Efter granskning de olika yrkesrollernas befogenheter 
och användarlicensbehov kunde det fastställas att på det aktuella projektet (171 lägenheter) 
krävdes tre användarlicenser (PC, AL, arbetslag).  
 
En granskning av tidsplanen utfördes för att för att hitta lämpliga arbetsmoment för tester av 
arbetsdelegeringar (tasks). Arbetsmomenten som valdes var montering av kök och garderober 
samt montering av badrumsbeslag. Skapandet av arbetsdelegeringar och checklistor (som 
hantverkarna fick utforma själva) krävde inte mer än en timmes arbete. Samma problem 
uppstod vid exportering som nämndes ovan. Redigeringsmöjligheter av tasks och checklistor 
saknades vilket innebar att ändringar gjordes genom radering och återskapning.   
 
6.1.3 Användning 
Under användning observerades att tillgängligheten för ritningar försämrades vid en invecklad 
mappstruktur. Tillgång till rätt ritning/dokument borde inte kräva än 2-3 knapptryck om det 
ska vara användarvänligt. Även rapportering av anmärkningar (issues) ansågs vara för 
tidskrävande då den skulle bifogas med bild, plats, ritning och beskrivning. Dessa problem 
underlättades vid användningen av arbetsuppgifter som erbjöd snabbare tillgång till väsentlig 
ritning/dokument samt hade en tilldelad plats.  
 
Inledningsvis användes programmet mycket frekvent. Det ansågs vara enklare att rapportera 
ärenden via iPads och telefonen än via personlig kommunikation. Ärendena som 
rapporterades ansågs sällan vara väsentliga vilket ledde till att informationen som 
rapporterades försummades.  
 
Kommunikationsmöjligheterna ansågs vara bristande då det inte fanns mobil uppkoppling i 
iPaden till programmet, vilket i sin tur krävde att iPaden togs med in på varje rast för att 
synkroniseras med databasen. Ett önskemål som kom fram var tillgång till en chat-funktion 
som kunde kopplas till kommentarsfältet i olika anmärkningar och användas från dator, iPad 
och mobil.   
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Vid montering av kök och garderober kom programmet till stor användning av lag 1. Tillgång 
till egenkontroll (som de själva utformade) underlättade vid kvalitetssäkring samt 
organisering av restarbete. Lag 1 var starkt engagerade i programmet och använde det flitigt.  
 
I lag 2 var ena parten helt emot användningen av programmet och den andra likgiltig till det. 
Programmet användes måttligt då nyttan framstod som minimal. Trots det minimala 
användandet ansåg ena parten att användbarheten med programmet är stor om rätt utbildning 
och stöd finns tillgänglig. 
 
Eftersom programmet endast användes i en begränsad utsträckning, uppnåddes endast en liten 
del av användbarheten. Det ledde till att engagemanget kring programmet sjönk och 
användningen minskades med tiden. En bidragande faktor till detta är den amerikanska 
anpassningen. Språket visade sig vara ett problem för vissa då programmet använder flera 
ovanliga termer, samt att måttfunktionen i modellen inte var anpassad till metersystemet. Det 
ska uppmärksammas att några av de mer rutinerade hantverkarna ansåg tekniken vara 
överflödig.  En annan bidragande faktor var även olika buggar i programmet som orsakade 
måttliga besvär. Buggar orsakade att: 
 
• Bilder som togs på arbetsplatsen visades sidoliggande alternativt inte alls när de öppnades 

upp på datorn.  
• Vissa yrkesgrupper kom inte åt checklistor 
• Problem vid importering av filer 
• Redigering av användarbefogenheter och mailinställningar 
 
6.2 Intervjuer 
För att komplettera fastställandet av dagens ICT behov utfördes intervjuer med platschefer, 
arbetsledare, lagbasar och hantverkare. Under intervjun presenterades BIM 360 Field så att 
frågor kring programmets koncept och användbarhet kunde ställas.  
 
Intervjuer var semistrukturerade där deltagande fick fritt beskriva sina tankar och åsikter kring 
information och kommunikation inom byggproduktion. Frågorna var kortfattade och 
kompletterades med följdfrågor som anpassades efter konversationens riktning (bilaga 2). 
 
Intervjuer spelades in, efter deltagarens godkännande, och sammanfattades efteråt (bilaga 3) 
med hjälp av anteckningar förde under intervjun. Sammanfattning skickades till samtliga 
deltagare för godkännande och eventuella korrigeringar av eventuella missuppfattningar. 
 
 
6.3 ICT-behov 
Sammanställningen av intervjuerna om ICT-behov och -lösningar har utgått från 
frågeområdena information, kommunikation samt problem och lösningar. Utifrån dessa 
områden presenterade de intervjuade hur deras vardagliga arbete såg ut och vilka de största 
utmaningarna var.  
 
6.3.1 Information 
Det administrativa arbetet kräver att informationen som används kontinuerligt uppdateras. 
Informationsöverföringen från arbetsledningen gällande hantverkarna sker under basmöten 
där informationen delas ut till lagbasen som sedan förmedlar informationen till hantverkarna. 
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Det ansågs att problem vid informationsöverföringen oftast berodde på feltolkningar av 
informationen. Detta ansågs bero på oklarheter i förklaringarna som gavs, samt att den 
berörda utgick från att kunna det som sades och inte ägnade den uppmärksamhet som 
krävdes.  
 
Egenkontrollerna som utfördes var tvungna att vara enkla och välutformade för att underlätta 
utförandet. Anledningen till att egenkontroller inte blev ifyllda ansågs bero på att den som 
skulle fylla i dem ställde för stor krav på sig själv och att det låg ett ansvar på dem ifall något 
blev fel.  
 
Utifrån intervjuerna kunde det även konstateras att möjligheterna med att utnyttja 3D-
modellens förmåga att visualisera projektet inte används på ett effektivt sett. På de ställen där 
arbetarna har haft tillgång till en dator med modellen användes den minimal, troligtvis på 
grund av okunskap.    
 
Erfarenhetsåterföringar utförs oftast bara i slutet av projekten. De intervjuade ansåg att 
återföringen av information om problem eller goda exempel som uppstår på arbetsplatsen inte 
får den tid som krävs samt att det saknas en tydlig struktur över hur återföringen skall ske.  
 
De platschefer som har deltagit i ICE-projektering ansåg att deras arbete har underlättats då de 
kan vara med och bidra med kunskap från produktionen i projekteringen och på så vis minska 
byggfel. Medverkandet gav dem även en bättre insyn i projektet vilket underlättade deras 
produktionsplanering.  
 
6.3.2 Kommunikation 
Brister i kommunikationen ansågs vara en av de största faktorerna till felaktigheter i 
produktionen. En av förklaringarna var att förståelsen över hur en arbetsuppgift skulle utföras 
hade misstolkats eller glömts bort. Vid kommunikation mellan olika parter skedde det till 
största del muntligt. Denna kommunikation ansågs som extra viktigaste under produktionen 
då det hela tiden kom in information om byggarbetsplatsens status och annan hjälpande 
information. Om större förändringar skulle ske och flera aktörer var inblandade sändes det i 
de flesta fall ett e-postmeddelande för att säkerställa att informationen kom fram. Att 
dokumentera förfrågningar, löften, eller annat som kommuniceras mellan personal eller andra 
aktörer ansågs vara viktigt för att undvika ekonomiska konsekvenser om ett problem skulle 
uppstå. 
 
Tilliten till personerna var avgörande för hur kommunikationen skedde. Tilliten grundas på 
tidigare erfarenheter från andra projekt, social kompetens och personliga erfarenheter. 
 
6.3.3 Arbetsledning 
Arbetsledningens roll på arbetsplatsen sammanfattas av de intervjuade i att planera, 
observera, följa upp och eventuellt åtgärda planeringsavvikelser under produktionen. Detta 
krävde att deras arbetsmetoder var strukturerade och organiserade. Det framkom att 
arbetsledningens arbete fungerade bra men behövdes bli bättre. Trots de problem och 
utmaningar som framfördes kunde de inte ge några exempel på hur ny teknik kunde underlätta 
deras arbete. De ansåg att många ICT-verktyg krävde större investering än avkastning. 
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6.4 BIM 360 Field 
I samband med intervjuerna utfördes en presentationen av BIM 360 Field. Utifrån 
frågeområdena användarvänlighet, användbarhet, förutsättningar har dessa sammanställts 
under fyra kategorier: 
 
• Fördelar 
• Nackdelar 
• Förutsättningar 
• Utveckling 
 
6.4.1 Fördelar 
De intervjuade ansåg att programmet hade många fördelar. Att visuellt kunna visa 3D-
modellen ute på arbetsplatsen ansågs som en klar fördel. Anledningen till detta är att personen 
kan befinna sig på samma plats i verkligheten som i modellen. En annan klar fördel med 
programmet var att problem som uppmärksammats visades direkt i programmet. Detta 
innebar att problemets ”mellan händer” (pappersanteckningar, förflyttning till arbetsboden 
och tillslut skapande av dokument för arkivering eller vidare befordring) försvinner och 
säkerställer att problemet dokumenteras och behandlas.  
 
Programmets förmåga att bifoga foton till dess funktioner ansågs som en av de största 
fördelarna med programmet. Problematiken vid samtal eller informationsdelning var att 
tolkningarna av det som sägs eller den informationen som ges ut skiljer sig från person till 
person. Med en bild minskar misstolkningarna och som talesättet säger, ”En bild säger mer än 
tusen ord”, stämmer väl överens med verkligheten på byggarbetsplatser.  
 
6.4.2 Nackdelar 
Nackdelar som de tillfrågade ansåg vara av betydande karaktär var att en implementering av 
programmet kunde skapa en falsk tillit. Om den dagliga kontakten med arbetsdeltagarna 
minskar på grund av att kontakten sker via programmet och att programmet plötsligt skulle 
sluta att fungerar kan kontrollen över arbetsplatsen tappas. Att programmet utgör en kostnad 
och därmed kräver en ekonomisk investering ansågs vara en nackdel.  
 
6.4.3 Förutsättningar 
Förutsättningar för att programmet skall få genomslagskraft på arbetsplatsen är många. Den 
klart största förutsättningen för implementering av programmet är att användarvänligheten är 
välutvecklad. En gemensam uppfattning var att programmets funktioner måste vara enklare än 
det traditionella tillvägagångssättet.  
 
Utöver detta ansågs det från de ledande personerna att ett engagemang kring programmet var 
tvunget att skapas, helst tidigt i processen, och på så vis säkerställa att samtliga aktörer på 
arbetsplatsen använder sig av programmet i sitt arbete.  
 
Den generella bilden av programmet var entydigt: Möjligheterna med programmet är många, 
men det krävs att en arbetsprocess för implementeringen tas fram, och att programmet i sig är 
tillräckligt användarvänligt.  
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6.4.4 Utveckling 
Några personer ansåg att delar i programmet skulle kunna utvecklas. Exempel på dessa var att 
koppla avtal och kontrakt till informationen som skapades. En person ville även se att 
tidsplanen integrerads i programmet.  
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7 Analys 
7.1 Information och kommunikation 
Oavsett organisation, affärsmål och arbetsmetoder så ligger väl fungerande informations- och 
kommunikationsprocesser som grund till god lönsamhet och konkurrenskraft.  
 
I byggbranschen framställs komplexa och detaljrika bygghandlingar av flera olika discipliner, 
alla med sina egna affärsmål och arbetsmetoder. De olika disciplinerna måste samordnas så 
att det inte skapas motstridiga bygghandlingar. Bygghandlingarna förs sedan vidare 
tillsammans med planeringar och arbetsbeskrivningar till byggproduktionen där de skall 
förmedlas till de aktörer som uppför faciliteten. Detta ställer höga krav på arbetsledningens 
förmåga att organisera informationen och kommunicera rätt information till rätt person, vid 
rätt tidpunkt. Informationen som förmedlas måste vara tillförlitlig och kommuniceras på ett 
sådant sätt att det inte kan misstolkas av mottagaren.  
 
Under produktionsprocessen uppstår olika förändringar och korrigeringar i informationen som 
kräver synkronisering av arbetsplatsen. De olika aktörerna måste underrättas om 
förändringarna samt tillhandahållas den uppdaterade informationen. Detta försvåras av 
byggproduktionens dynamik som medför en konstant varierande och utspridd miljö där olika 
aktörer samverkar under olika perioder. Arbetsledningen måste därför etablera välfungerande 
arbetsprocesser som underlättar kommunikation samt distribuering och uppdatering av 
information. Dynamiken på arbetsplatsen medför krav på mobilitet på dessa processer för att 
öka informations- och kommunikationstillgängligheten ute på arbetsplatsen. Arbetsledningen 
skall även förmedla ett helhetsperspektiv till de olika aktörerna så att de förstår hur deras 
arbeten påverkar varandra.    
 
Kommunikationsprocesserna på arbetsplatsen använder sig av informell och formell 
kommunikation. Fördelen med den formella kommunikationen är att den minimerar risken för 
missförstånd då den utförs under organiserade förutsättningar och protokollförs. I 
produktionen används för det mesta informell kommunikation då dess flexibilitet är bättre 
anpassad för att lösa de problem som uppstår under produktionens gång. 
 
Informell kommunikation har även en viktig roll i sammanhållningen av arbetslaget då den 
hjälper lagmedlemmarna att lära känna varandras personligheter och kompetenser. Nackdelen 
med informell kommunikation är bristen på dokumentation samt att informationen vid hög 
arbetsbelastning kan misstolkas eller gå förlorad. Bristen på dokumentation över vad som har 
sagts mellan olika parter försvårar förhandlingsprocessen kring vem som bär det ekonomiska 
ansvaret. 
 
7.2 ICT användning och möjligheter 
För att motverka de informations- och kommunikationsproblemen som uppstår under 
byggprocessen utnyttjar Veidekke en projektmodul som heter VDC. Inom VDC projekteras 
bygghandlingar med hjälp av ICE, en beprövad arbetsmetod som effektiviserar 
projekteringsprocessen, som bygger på snabba besked och korta beslutsvägar. ICE-metoden 
samlar beslutsbehöriga parter i ett interaktivt rum (iRoom) där de intensivt kan samarbeta 
med stöd av avancerad modellerings-, analyserings- och visualiseringstekniker. VDC saknar 
arbetsmetoder som är tillämpningsbara inom produktionen då möjligheten att använda ICE 
hämmas av arbetsplatsens dynamiska struktur.  
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7.2.1 BIM 
BIM erbjuder visualiseringsmöjligheter som kan ge bättre förståelse för information, förenkla 
kommunikation samt skapa en helhetsuppfattning kring projektets framåtskridande genom 
dess olika skeden. För att visualiseringsmöjligheterna skall utnyttjas krävs det tillgänglighet 
till modellen och implementering av arbetsmetoder som stödjer dess användande. BIM ger 
även upphov till funktioner som tidsplanering, kalkylering och mängdning, men 
användningen av dessa är begränsade då lönsamheten anses vara oviss.  
 
7.2.2 Molntjänster 
Molntjänster har revolutionerat möjligheten att tillhandahålla information, då det lagrats på en 
internetbaserad databas istället för på lokala hårddiskar. Information kan nu skapas och lagras 
i molntjänstens hårdvaror och kan sedan förvaltas via mobila enheter så som bärbara datorer, 
läsplattor och mobiltelefoner. Den mobila tillgängligheten hos molntjänster ger möjlighet till 
utvecklingen av nya informations- och kommunikationsprocesser inom byggbranschen. 
 
7.2.3 BIM 360 Field 
BIM 360 Field konceptet, ett virtuellt forum som lagrar information och kommunikation som 
är tillgänglig via mobila enheter, ansågs av alla intervjuade att ha stora 
användningsmöjligheter inom byggproduktion. Programmets användningsområden erbjöd 
lösningar till flera av de vanligt förekommande informations- och kommunikationsproblemen. 
 
BIM 360 Field implementerades i produktionens senare skeden vilket begränsade 
omfattningen av programmets användning. Då endast ett fåtal användare brukade programmet 
blev programmets användbarhet bristfällig. Om optimal lönsamhet skall uppnås krävs att 
implementeringen innefattar projektets samtliga aktörer. Detta kan vara svårt att uppnå på 
grund av antalet aktörer som är inblandade samt den teknikfobi som råder bland vissa av 
branschens äldre medlemmar.  
 
Mobil tillgång till digitala ritningar, dokument och 3D-modellen underlättade arbetet då 
ritnings- eller handlingsbehov inte krävde en resa fram och tillbaka till byggbodarna. 
Möjligheten att granska modellen i iPaden skapade ett större intresse av att utforska den. Det 
kan påpekas att modellen inte kom till någon större nytta då dess färgsättning försämrade 
visualiseringsmöjligheterna samt att programmet saknade brukbar måttfunktion. 
Användarvänligheten av de digitala ritningarna försämrades av bibliotekets mappstruktur, 
något som inte kunde redigeras efter importering.  
 
Rapportering av anmärkningar (issues) underlättades markant med 
kommunikationsmöjligheten via iPad och mobiltelefon. Anmärkningarna kunde bifogas med 
platsbeskrivning och foton vilket medförde en större förståelse kring ärendet i fråga. För att 
arbetsledningen inte skall överösas i irrelevant information måste det fastställas vad som skall 
rapporteras i programmet. För att synkronisera programmet med den molnbaserade databasen 
krävdes uppkopplingsmöjligheter till internet. Synkroniseringen var en långsam process då all 
information uppdaterades samtidigt. Eftersom iPaden saknade SIM-kort var den därför 
tvungen att tas med in till arbetsboden där internet var tillgängligt. Detta tillsammans med 
avsaknaden av en chat-funktion ansågs försämra kommunikationsmöjligheten då man ville ha 
möjlighet till snabba besked i vissa ärenden.  
 



 
 

 
   
 

34 

Checklistor och egenkontroller blev lättare att utföra då de alltid fanns tillgängliga och kunde 
utföras och sparas digitalt. Checklistorna förenklade kvalitetssäkringen och gav en bättre 
inblick över kvarstående arbeten.  
 
Arbetsdelegeringar  
I användandet av arbetsuppgifter sammanställdes checklistor, ritningar och arbetsberedningar 
vilket visades ha stor användbarhet. Tillgången till checklistor och ritningar samt rapportering 
av anmärkningar förenklades då de låg samlade i ett arbetsmoment. Därmed väcktes 
önskemål att samla all information, checklistor och arbetsdelegering lägenhetsvis.  
 
Programbrister 
BIM 360 Fields användarvänlighet försämrades av små brister i programmets funktioner som 
trots sin begränsade påverkan på användbarheten skapade misstro för programmet. Att 
programmet inte var anpassad för den svenska byggindustrin ansågs också reducera 
användarvänligheten. 
 
Implementeringsförutsättningar 
För att implementera ny teknik i byggproduktion måste en rad förutsättningar vara uppfyllda. 
Det krävs en gedigen uppfattning om exakt vilka behov man vill åtgärda samt hur de kan 
lösas med den nya tekniken. Arbetsmetoderna som utnyttjar den nya tekniken måste utformas 
med användarvänlighet som högsta prioritering. Då införandet av nyteknik inledningsvis 
alltid medför problem är det viktigt att skapa ett starkt intresse och engagemang i användandet 
så att programmet får tid att utvecklas. För att förändringen inom arbetsprocessen inte skall 
bli för mäktig bör implementeringen endast innefatta ett fåtal användningsområden. Efter 
anpassningen till de nya arbetsprocesserna kan fler användningsområden implementeras.  
 
För att implementera BIM 360 Field krävs införskaffande av ett antal användarlicenser (ca 3-
6st) beroende på projektstorlek samt en gemensam dator som ger tillgång till programmet och 
modellen. En VDC-ingenjör med kunskap om programmet måste sitta med i projekteringen 
för att säkerställa att modellen färgsätts och att vyer i modellen skapas så att 
användarvänligheten blir så stor som möjligt. VDC-ingenjören måste sedan följa projektet ut i 
produktionen för att ge stöd och utbildning kring programmets implementering.  
 
8 Slutsats 
Byggproduktionens informationskrävande arbetsmoment och dynamiska arbetsplatser medför 
ICT-behov med höga krav på mobilitet. ICT bör implementeras i arbetsmetoder som främjar 
god kommunikation och synkronisering av byggarbetsplatsens information, utan att det blir en 
belastning i det befintliga arbetet.  
 
I projekteringen har vissa informations- och kommunikationsproblem lösts med hjälp av 
VDC. Projektering med VDC bygger på ICE-metoden som samlar beslutsbehöriga parter i ett 
interaktivt rum som främjar snabba besked och kortare beslutsvägar. I det interaktiva rummet 
används olika visualiserings-, informationslagrings- och modelleringstekniker för att förenkla 
uppdatering och förmedling av information. VDC saknar liknande arbetsmetoder som är 
anpassade för produktionens dynamiska arbetsmiljö, där det fortfarande används traditionella 
informations- och kommunikationsprinciper.  
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Detta beror bland annat på att många av branschens aktörer anser att ny teknik är överflödig 
och enbart komplicerar befintliga arbetsmetoder. Ny teknik som implementeras bör därför ha 
användbarhet och användarvänlighet som största prioritering så att inte det inte upplevs som 
en belastning.  
 
Om VDC skall utvecklas i produktionen krävs det att ny teknik integreras med befintliga 
arbetsmetoder. De integrerade arbetsmetoderna behöver en kommunikationsprocess som 
tillåter mobil rapportering av ärenden mellan yrkesarbetarna och arbetsledningen. 
Rapporteringen måste vara strukturerad, enkel att utföra och skapa lättbegriplig information. 
Arbetsmetoden behöver även en informationsprocess som erbjuder mobil tillgänglighet till 
bygghandlingar och dokument samt förenklar revidering och uppdatering av dem. För att 
underlätta samordningen ska den integrerade arbetsmetoden ge upphov till en bättre förståelse 
för projektet som helhet, samt öka förståelsen för hur de olika aktörerna påverkar varandra. 
 
Genom att utnyttja molntjänsters informationslagringsmöjligheter har olika ICT-program 
utvecklats. Ett av de ICT-programmen som utnyttjar molntjänster för att lösa informations- 
och kommunikationsbehoven inom byggproduktion är BIM 360 Field. Programmet lagrar 
information och kommunikation i ett virtuellt forum genom att utnyttja programmets 
molntjänst. Informationen kan tillhandahållas, korrigeras och kommuniceras via mobila 
enheter. Programmets användningsområden erbjuder lösningar kring ovan beskrivna ICT-
behov. Genom att sammanställa ritningar, dokument och checklistor i olika arbetsdelegeringar 
(tasks) så upplevde testdeltagarna att programmet var användbart och användarvänligt.  
 
För en framgångsrik implementering krävs det en välutformad strategi som fastställer exakt 
hur befintliga arbetsmetoder skall anpassas så att programmets maximala användbarhet 
uppnås. I strategin bör även en utbildningsplan etableras som även innefattar stöd vid 
användandet och kunskapsåterföring under implementeringen. Då användarvänligheten är en 
förutsättning för att implementeringen skall lyckas måste programmet vidareutveckla vissa 
funktioner och anpassas till den svenska byggarbetsmarknaden. Om programmet skall 
utnyttjas optimalt måste samtliga aktörer medverkar i implementeringen vilket kan komma att 
påverka upphandlingsprocessen. 
 
Liknande arbetsmetoder som bygger på BIM 360 Fields koncept, att samla information och 
kommunikation i ett virtuellt forum, kan skapas med hjälp av andra molntjänster, tillexempel 
Microsoft 365.  
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9 Rekommendationer  
För att implementera ny ICT krävs en välutformad implementeringsstrategi som innefattar 
vilka problem som finns, hur man kan lösa dem och vilka förutsättningar som krävs. En 
omfattande undersökning av företagets arbetsprocess måste utföras för att fastställa de 
problem som finns. Undersökningen bör omfatta åsikter och upplevelser från arbetsplatsens 
samtliga aktörer så att en konkret bild av behoven och implementeringsförutsättningarna 
erhålls. Därefter bör olika lösningsmöjligheter kring användarvänlighet, användbarhet och 
lönsamhet utforskas genom pilotprojekt. Pilotprojekten bör vara representativa för den tänkta 
implementeringsomfattningen. Resultaten bör sedan analyseras för att fastställa vilka 
lösningar som är lämpligas för implementering.  
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Bilaga 2: BIM 360 Field- Return on Intvestment 
  



 
 

 
   
 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
IntervjuGuide 
 

• Presentation – Undersökning av dagens informations/kommunikationsprocesser 
 

• Beskriv din arbetsroll/yrkeserfarenhet 

Information 
• Beskriv hur informationsprocessen ser ut 

o Vilken information är viktig för ditt arbete? 
o Vilken information kommuniceras mellan vilka parter? 
o När/Hur ofta? 
o Hur kommuniceras det/ Genom vilka medier? 
o Info-hanteringsmetoder? 

 
• Tillgång till handlingar/dokument? 

o mobilitet 
 

• Pålitligheten av information? 
o Konsekvent, får alla samma information? 

 
Kommunikation 

• Vilken kommunikation är viktigt för ditt arbete? 
 

• Hur kommuniceras det? 
o Genom vilka medier 
o Fomellt/Oformellt 

 
• Hur bra koll har ni på medverkande aktörers arbete? 

o Skulle det vara gynnsamt? 
 

Problem/Lösningar 
• Vilka är det största problemen/Utmaningar med Info/Kommunikation? 

o Orsaker 
o Lösningar 

 
• Hur är ni inställda till ny kommunikationsteknik? 

o Är det nodvändigt? 
o Vilka förutsättning krävs för att det ska fungera? 

 
  



 
 

 
   
 

Föjldfrågor 
 
Kan du berätta lite mer om…? 

• Vad innebär…? 
• Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 
• Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 
• Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 
• Vilken betydelse har…? 
• Hur tänker du…? 

 
 

 

 

 

 

  

  



 
 

 
   
 

Bilaga 3: Sammanställning av intervjuer 

Sammanställning av intervjuer: 
9.1 Information 

• Information är A och O, användandet måste förbättras. 
• Rätt information till rätt användare.  
• Handlingar och information över lag måste vara uppdaterade. 
• Information gällande ”YA”:s arbetsuppgifter förs vidare via möten med lagbas som 

förmedlar informationen vidare till hantverkarna.  
• Viktigt att problem som uppstått informeras vidare till berörda.  
• Informationshantering: Måste vara tillförlitliga, lätta att hitta. Sharepoint kan ibland 

vara krångligt. 
• Information som fås är inte alltid korrekt. Vid brister i handlingar löses de, beroende 

på omfattning, på plats eller skickas till projekteringen för behandling. 
• 3D-modellen används för lite. beror troligtvis på okunskap, framförallt hos ”YA”. 
• Vid informationsöverföring är problemen ofta feltolkningar, oklarheter i förklaringar 

eller att uppmärksamheten är bristfällig när informationen delas ut. 
• Egenkontroller måste vara enkla, gärna med tydliga beskrivningar. 
• Egenkontrollerna fylls inte alltid i eller väntar med att fylla i tills allt är gjort.  

9.2 Kommunikation 
• Den muntlig kommunikation är den vanligaste.  
• Kommunikationen ger en kontinuerlig uppdatering av hur det går på arbetsplatsen. 
• Viktiga aktiviteter som skall vidarebefordras skickas med mail för att få det ”svart på 

vit”. 
• Brister i kommunikationen orsakar problem, ofta misstolkningar av information eller 

att det helt och hållet har glömts bort. 
• Ändringar förmedlas inte alltid tillbaka till arbetsledningen och vice versa.  
• Tillit till den som det kommuniceras med är viktig, avgör om det räcker att ta det 

muntligt eller om ett mail är tvunget att skickas. 
9.3 Arbetsledning 

• Samordning viktigt. 
• Har i uppgift att planera, observera, följa upp och åtgärda när något går fel. 
• Kräver strukturerade och organiserade arbetsmetoder. 
• ICE-projekteringen 

o Underlättar produktionsplaneringen 
o Får vara med och bidra med kunskap från produktionen 
o Bättre insyn i projektet 

Övrigt 
• Ny teknologi krävde större investeringar (tid och pengar) än avkastning gav. 

 
 



 
 

 
   
 

 
 
BIM 360 Field 

• Fördelar: 
o Visualisera modellen, kunna stå på arbetsplatsen och samtidigt vara på samma 

ställe i modellen 
o Problem uppmärksammas direkt 
o Tillgång till ritningar 
o Fotofunktionen, kunna illustrera problem vilket minskar misstolkningar 

• Nackdelar: 
o Skapar en falsk tillit, allt förs inte in i programmet. 
o Om programmet kraschar kan mister man kontrollen över arbetsplatsen. 

• Förutsättningar 
o Användarvänligheten. 
o Måste vara enklare än traditionella metoder 
o Skapa ett engagemang och intresse i att använda sig av programmet 
o Alla måste använda sig av programmet 
o En arbetsprocess för hur implementeringen skall gå till måste tas fram. 

• Utveckling 
o Få tillgång till avtal och kontraktshandlingar och kunna koppla de till 

programmets funktioner 
o Integrera tidsplanerna 

 


