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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utvärdera behovet av digitala informationsverktyg i 
produktionsfasen. Byggbranschen arbetar ständigt för att effektivisera arbetsmetoder i 
produktionsfasen. För att hantera dagens ökade informationsflöde samt möta marknadens krav 
på effektivisering av byggprocessen har vissa företag börjat använda digitala 
informationsverktyg som hjälpmedel. Detta för att hantera flödet av information ut till 
byggarbetsplatsen. 

I studiens inledande kapitel behandlas byggprocessens delar för att presentera den information 
som ligger till grund för produktionen. Detta följs av den information som genereras för 
styrning i produktionsfasen. Genom att erhålla denna information kan en utvärdering av 
informationsverktygens tillämpning utföras. 

Studien har genomförts på företaget Skanska. För att samla underlag till studien har det skett 
observationer och intervjuer på projektplatserna, vilket redovisas och ligger till grund för 
resultatet. 

Resultatet av studien har visat på fördelarna med informationstillgänglighet i kombination 
med rörlighet. Tjänstemännen (produktionschefer och arbetsledare) är i störst behov av 
informationsverktyg på grund av dess informationsbehov kombinerat med rörlighet i arbetet. 
Yrkesarbetare har inte samma informationsbehov därav är ett stationärt verktyg fullt 
tillräckligt i dess dagliga arbete.  
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Abstracts 

The aim of the study is to evaluate the need for digital information tools for production 
control. The construction industry is constantly working to streamline working practices in the 
production phase. To address today's increased information flow and meet market demands 
for efficiency of the construction process, some companies have begun to use digital 
communication tools as aids. This is to manage the flow of information to the construction 
site. 
 
The study introductory chapter deals with the construction process elements to present the 
information as the basis for production. This is followed by the information generated for 
control of the production phase. By obtaining this information, an evaluation of the 
information tools application can be performed. 

The study was conducted at the company Skanska. To collect data for the study, there have 
been observations and interviews at the project sites, which were reported and represent the 
result. 
 
The result of the study has shown the benefits of information accessibility, combined with 
mobility. The results of the study have shown production managers and foremans are most in 
need of information resources due to their information needs, combined with mobility. Skilled 
workers do not have the same information need thereof a stationary tool is quite enough in 
their daily work. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 
Byggbranschen arbetar ständigt för att effektivisera arbetsmetoder i produktionsfasen. För att 
hantera dagens ökade informationsflöde samt möta marknadens krav på effektivisering av 
hela byggprocessen har vissa företag börjat använda digitala informationsverktyg. Detta för 
att hantera flödet av information ut till byggarbetsplatsen (Nilsson, 2012).  

Genom att implementera arbetet med BIM-modeller erhålls en virtuell modell av 
verkligheten. I modellen återfinns all information kring en byggnad som används från 
projektering till förvaltning. Genom att använda en BIM-modell kan användarna spara både 
tid, pengar och material. Då information kopplas till modellen underlättas arbetet med att i ett 
tidigt skede kunna genomföra kollisionskontroller mellan inblandade konstruktörer och 
installatörer. Utöver att använda endast modellen genom 3D-visualisering kan det även ses ur 
ett längre perspektiv med 4D- visualisering av tidplan och montageordning. 5D-visualisering 
medför även möjligheter till kostnadsestimering (Granroth, 2011). 

I dagsläget har informationsverktyg av olika format, iPad (surfplatta) och Motion Tablet 
(dator med touchfunktion), börjat användas på olika typer av projekt. Dessa har funnits ute på 
projektplatserna en kortare tid och är nu i behov av en utvärdering för att se dess möjligheter 
och framtida användningsområde. Studien ska utvärdera möjligheterna och begränsningarna i 
att använda digitala informationsverktyg för styrning i byggproduktion.  
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att utvärdera behovet av digitala informationsverktyg i 
produktionsfasen. 

Målet med studien är att utifrån informationsbehov, aktivitet och byggnadsverk beskriva 
användningen av informationsverktyg i produktionsfasen. 

 

 1.3 Precisering av frågeställningen 
 
Vilken information genereras i byggprocessen? 
Vad har olika yrkeskategorier för informationsbehov i produktionsfasen?  
Vad har användarna för preferenser på användningen av informationsverktyg i 
produktionsfasen?  
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1.4. Avgränsningar 
 
Undersökningen begränsas till att enbart omfatta informationsverktyget kopplat till val av 
hårdvara för informationsflöde ut till byggarbetsplats. Detta sett utifrån tre olika användare, 
produktionschef, arbetsledare och yrkesarbetare. Arbetet avgränsas även till tre olika typer av 
projekt som genomförs av Skanska, väg/anläggning, industribyggnad och kontorsbyggnad. 
Informationsverktygen avgränsas till två olika format, iPad och Motion Tablet.   

 

1.5. Metod 

1.5.1. Frågeställningar 
  
Vilken information genereras i byggprocessen? 
Den teoretiska förstudien skall utmynna i ett underlag som kan användas vid fortsatta 
fältundersökningar på produktionsplats. Teorin behandlar arbetet från start av ett projekt till 
framtagande av handlingar. Teorin beskriver vidare hur arbetet går till med planering under 
byggskedet för styrning vid framtagande av den färdiga produkten.   

Vad har olika yrkeskategorier för informationsbehov i produktionsfasen?  
Genom teoretiska studier, intervjuer och platsbesök kommer underlag att tas fram för att 
besvara denna fråga.    
 
Vad har användarna för preferenser på användningen av informationsverktyg i 
produktionsfasen?  
För att besvara denna fråga kommer det att genomföras intervjuer med berörd personal under 
platsbesöken tillsammans med deltagande observationer. 

 

1.5.2. Deltagande observation 
 
För att presentera en tillförlitlig och trovärdig undersökning som sedan ska ligga till grund för 
tillräckligt tunga belägg i analys och slutsats kommer stor vikt läggas vid 
forskningsmetodiken deltagande observation. I en deltagande observation studeras människor 
i deras sammanhang, där dessa tillämpar den teori som ska undersökas. För att 
undersökningsmetoden ska generera en objektiv bedömning ska det som observeras och har 
inslag av värderingar behandlas som fakta. I deltagande observation blir den som deltar ofta 
mer engagerad i arbetet och får därav större inlevelse och kunskap i sina studier än den som 
endast använder utanförstående metoder (Fangen, 2005). De uppfattningar och intryck som 
den observerande skapar är sedan delarna i ett helhetsintryck som kommer ligga till grund för 
utvärderingen av informationsverktygen. 
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1.5.3. Intervju  
 
För att få svar på frågeställningarna och kunna dra en vetenskaplig slutsats utifrån 
frågeställningar kommer metoden intervjuer att tillämpas. Det är därför nödvändigt att göra 
undersökningar i byggproduktionen med människor som arbetar och använder de verktyg som 
ska utvärderas. För att kunna göra en analys och dra en slutsats i ämnet kommer intervjuer 
utföras med berörda personer. Enligt Annika Lantz är: ”Det lättaste sättet att få information 
om hur en person uppfattar eller känner inför en företeelse som vi intresserar oss för, att 
ställa frågor”( Lantz, 2007). För att genomföra en intervju på bästa sätt och få material som 
speglar den intervjuades uppfattning krävs kunskap i det aktuella ämnet och kunskap i 
intervju som metod. Den intervjumetod som kommer användas är den halvstrukturerade 
formen. Annika Lantz säger att ”I den halvstrukturerade intervjun utgörs intervjuplanen av 
konkreta frågor som belyser aspekter av det teoretiska begrepp som skall belysas” (Lantz, 
2007).  Denna intervjumetod innebär att de frågor som ställs är i förväg formulerade och har 
en bestämd ordning se frågeformulär i bilaga 1 och 2. Avgränsningarna för vad 
frågeställningen berör är pressenterad för den intervjuade personen. Detta gör sedan att den 
strukturerade intervjun kan användas för att jämföra olika individers uppfattning av 
problemet, detta för sedan göra en kvalitativ analysera och dra en slutsats.  

 
  



4 
 

2. Teori 
I detta kapitel behandlas byggprocessens delar för att ta fram den information som ligger till 
grund för produktionen. Detta följs med beskrivning av den information som behövs för att 
styra produktionen.  
 

2.1. Byggprocessen 
 
Varje byggprojekt har sina krav och förutsättningar, detta gör att varje byggprojekt är unikt. 
Trots projektens olikheter finns dock vissa delar som återkommer i alla byggprojekt. De 
återkommande delarna i varje byggprojekt omfattar planering, utveckling och genomförande 
av ett byggprojekt. Dessa generella steg samlas under begreppet byggstyrning. Byggprocessen 
kan delas upp i en materiell del och en icke-materiell del. Delarna består i sin tur av 
delprocesser. Den icke-materiella delen består av beslutsfattande, informationshantering, 
formgivande, teknisk konstruktion, kunskapsutveckling och redovisning av handlingar. Den 
materiella delen består av upphandling, inköp, industriell tillverkning, byggande, montage och 
installationsarbete samt driftsättning (Granroth, 2011).   

De övergripande skedena i byggprocessen kan delas in i dessa tre processer:  

 Planskede, Förstudie, programskedet och projekteringsskedet 
 

 Upphandlingsskede och byggskede 
 

 Förvaltningsskede 

Planskedet syftar till att fastställa översiktsplan och detaljplan. Detta är samhällets krav på 
projektet. Förstudien, programskedet och projekteringsskedet ska resultera i framtagning av 
programhandling, systemhandlig och bygghandling. Under upphandlingsskedet och 
byggskedet skapas produkten. Detta övergår till förvaltningsskedet som handlar om 
användning av produkten (Granroth, 2011).  

 

2.2. Bygghandlingar 
 
För att förmedla information mellan inblandade aktörer i byggprocessen behövs handlingar 
till byggprojektet. Handlingarnas syfte är att samtliga inblandade aktörer skall ha samma 
information för att undvika missförstånd. För att strukturera upp handlingar, så att exempelvis 
uppgifter på olika slags handlingar kompletterar varandra likartat, används enhetliga 
redovisningsformer.  

Informationen som tas fram under program- och projekteringsskedet används i 
produktionsskedet och därefter i förvaltningen av det färdiga byggnadsverket.  För att 
informationen ska vara möjlig att använda krävs det att den struktureras och klassificeras, 
helst i samarbete med internationella organ. Svensk byggtjänst har i samarbete med svenska 
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och utländska intressenter utvecklat klassifikationssystemet BSAB-systemet för detta ändamål 
(Nordstrand, 2008).  

Detta klassificeringssystem har enligt Byggtjänst (2013) en mängd användningsområden:  

 Produktmodeller för gemensamma klassifikationstabeller som borgar för ett effektivt 
informationsutbyte mellan byggande och förvaltning  

 Allmän Material- och Arbetsbeskrivning (AMA) och tekniska beskrivningar med stöd 
av AMA  

 Ritningsnumrering  

 Mängdförteckningar  
 Kalkyler  
 Produktplanering och materialadministration  

 Varuinformation  
 CAD-system (samma behov av klassifikation som för produktmodeller och ritningar)  

BSAB-systemet är uppbyggt av samverkande tabeller som var och en uttrycker sin del av 
informationen. Tabellerna utgår från praktiska behov. 

Exempel på tabeller är: 

 Byggdelar  

 Byggdelstyper  
 Produktionsresultat  

 Resurser  

 
Tabellerna för byggdelar och produktionsresultat används främst i projekterings- och 
produktionsskedet. Under produktionsskedet används även tabeller för resurser för 
exempelvis inköp av bygg- och installationsvaror. Flera av tabellerna kan kompletteras med 
underindelningar. Samverkan sker mellan tabellerna samt med den information som skapas av 
dem som medverkar i byggprocessen (Nordstrand, 2008).  

 
2.2.1. Ritningar 
 
Ritningarna redovisar ett byggprojekts ingående bygg- och konstruktionsdelars läge, form, 
dimensioner, konstruktion, antal och inbördes samband. Detta kompletteras med förklarande 
text och hänvisningar samt ibland principer för montering och hopfogning. Ritningarna delas 
in i följande grupper: 

 Arkitektritningar (A) 

 Markbyggnadsritningar (M) 
 Konstruktionsritningar (K) 
 El-ritningar (E) 

 VVS-ritningar (V) 



6 
 

 Speciella ritningar: exempelvis Styr- och övervakningssystem, kök och 
trädgårdsanläggningar. 

För att identifiera ritningar används ritningsnummer, rubrik och eventuellt ritningsbeteckning 
(Nordstrand, 2008).  

 

2.2.2. Beskrivningar 
 
Bygghandlingarna måste utöver ritningar även innehålla beskrivningar i form av uppgifter om 
kvalitet, toleranser och arbetsutförande. Detta beror på att bygghandlingarna ska förutom vid 
byggandet användas som underlag för entreprenörers kostnadsberäkningar i samband med 
upphandling. För att entreprenören ska hitta underlag för beskrivningar används Allmän 
Material- och Arbetsbeskrivning (AMA-systemet). Dess syfte är att förenkla arbetet med 
beskrivningar samt säkerställa god kvalitet. De krav som preciseras i AMA-texterna 
tillsammans med föreskrifter för material och arbetsutföranden för olika konstruktionsdelar 
och detaljer är allmänt vedertagna och beprövade i byggbranschen (Nordstrand, 2008).   

Vid ombyggnadsarbeten, som bara beskrivs till viss del i AMA, kan det förekomma att 
material och arbeten inte beskrivs i AMA.  Då måste byggherrens projektörer formulera 
kraven på byggnadsverket i egna beskrivningstexter. AMA är strukturerade enligt BSAB-
systemets klassifikationstabell för produktionsresultat. För varje beskrivningstext i AMA 
finns en rubrik och en AMA-kod. Koden består av både bokstäver och siffror (Nordstrand, 
2008).   

I de fall där byggherrens krav stämmer överens med AMA:s behöver projektörens 
beskrivning endast redovisa AMA-kod och rubrik. Kalkylatorer, arbetsledare och annan 
berörd personal som använder sig av beskrivningarna behöver sedan i sin tur ha tillgång till 
aktuell AMA-bok för att tillgodogöra sig informationen. Förslag till revidering av AMA 
utarbetas kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen och förändringar av normer 
(Nordstrand, 2008).    

 
2.2.3. Förteckningar  
 
Förteckningar kan redovisas på ritningar, på blanketter eller i tabeller. Dessa beskriver antal 
komponenter som ska köpas in eller tillverkas. Till detta redovisas information om specifika 
typer eller varianter. En vanligt förekommande typ av förteckningar är armeringsförteckning. 
Armeringsförteckningar redogör för alla ingående armeringsstänger och -nät i 
betongkonstruktioner. Förteckningarna ger information om dimensioner, kvalitet, antal med 
mera. Mängdförteckningar används för att kunna lämna anbud vid upphandling av 
entreprenader och materialleveranser. Genom att mäta upp och beräkna de mängduppgifter 
som behövs av material och arbete erhålls underlag för kostnadsberäkning (Nordstrand, 
2008).  
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2.2.4. BIM 
 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) gör det möjligt att skapa en digital modell av ett 
byggnadsprojekt och innehåller nödvändig information om projektet. BIM-projektering består 
i stort av samma principer som traditionell projektering, det handlar om att ta fram en modell 
som används för att tillhandahålla olika typer av underlag. Det som skiljer BIM-projektering 
från traditionell projektering är att modellen består av 3D-objekt. Dessa objekt innehåller 
information om de ingående parametrarna som exempelvis längd, höjd, area, volym, material 
och övriga egenskaper (Jongeling, 2008). 

Utifrån en BIM-modell kan det genereras beskrivningar, materiallistor med mera. Genom att 
denna information tas från en och samma informationskälla minimeras risken för felaktiga 
uppgifter. Detta leder i sin tur till att arbetssättet med BIM-verktyg borgar för kvalitet 
tillsammans med möjligheter att skapa mer rationella och produktiva arbetssätt. 
Produktivitetsökningen beror i huvudsak på, enligt Jongeling (2008), att informationen skapas 
en gång och kan sedan användas för en mängd olika typer av underlag i byggprocessen. 
Revideringar görs i modellen och detta ger i sin tur genomslag på allt underlag som skapats 
utifrån modellen (Jongeling, 2008). 
 
Att arbeta i BIM-modeller gör att samtliga inblandade aktörer, från projektör till 
yrkesarbetare, får en bättre överblick av konstruktionen och enkelt kan se dess utformning. 
Konstruktören kan löpande kontrollera sitt arbete mot huruvida det är praktiskt genomförbart, 
kunna lokalisera kollisionspunkter eller helt enkelt att anpassa konstruktionen efter befintliga 
förutsättningar. Då den största delen av informationen i byggprocessen tas fram under 
projekteringsskedet krävs mer resurser under projekteringen vid framtagande av BIM-
underlag, vilket illustreras i figur 1 (Granroth, 2011). 
 

 

Figur 1.  Skillnaden i arbetsbelastning för BIM-projektering jämfört med traditionell 
projektering (Jongeling, 2008). 
 
Genom att använda BIM samlas informationen om byggnadsverket och kan på så vis 
användas för avstämning i varje skede i byggprocessen, för att säkerställa så att projektet 
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följer uppsatta mål. I byggskedet används BIM för att göra simuleringar, visualiseringar, 
tidsplanering, mängdförteckning och inköpsplanering. Genom att använda en BIM-modell får 
entreprenören en helhetsbild av projektet tillsammans med kostnaderna under ett tidigt skede i 
produktionen.  

Fördelar som kan urskönjas med BIM som arbetssätt är enligt Granroth (2011) följande: 

 Digital visualisering 

 Kompletterande verktyg för projektstyrning, kollisionskontroll och samordning 
 Visualisering av tidplan och montageordning 

 Hjälpmedel för mängdavtagning och kostnadsestimering 
 Kompletterande verktyg för produktionsstyrning 
 Information under förvaltningsskedet 

Dessa fördelar resulterar i sin tur i: 

 Ökad insikt i det färdiga projektet i ett tidigt skede 
 Förbättrad samordning och möjlighet till avhjälpande av fel i tidigt skede i både 

projekterings- och produktionsskedet 
 Kortare byggtider 
 Bättre estimering av kostnad, tid och materialbehov 

Arbetet med BIM minskar informationsglappen genom att ett obrutet informationsflöde 
skapas mellan samtliga inblandade aktörer. Detta arbetssätt reducerar tiden vilket i 
förlängningen även reducerar kostanden. Genom att den färdiga byggnaden tillverkas virtuellt 
i projekteringsstadiet kan visualiseringar, simuleringar och kollisionskontroller genomföras. 
Detta medför att fel kan upptäckas och åtgärdas redan under projekteringen och på så vis kan 
ombyggnationer undvikas. Fel som upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede blir billigare än om 
det skulle upptäckas senare, vilket även skulle medföra ytterligare komplikationer att 
genomföra. Detta illustreras i figur 2. (Granroth, 2011). 

 
Figur 2. Samband mellan tid, kostnad och påverkan (SOU 2002:115). 
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I produktionsplanering ger modellen viktig information vid exempelvis montage av stomme 
för kranplacering, ställningar och upplag. Armeringsritningar kan med hjälp av modellen 
klargöras på ett tydligt sätt med tydliga detaljer på komplicerade tvärsnitt (Granroth, 2011). 

 

2.3. Byggskedet 
 
Byggskedet börjar med att en tillfällig fabrik etableras, därefter startar någon form av 
produktion där huset, vägen eller bron börjar produceras. Byggskedet är den del av 
byggprocessen där byggstyrningen tillämpas med hjälp av de planer och bygghandlingar som 
arbetats fram under projekteringsskedet (Revai, 2012).  

 

2.3.1. Byggstyrning i produktion/byggskede  
 
För att få kvalitet i produktionsplaneringen innan byggstart krävs det tillgång till alla ingående 
förutsättningar. Produktionsplaneringen kompletteras sedan under byggskedet genom att 
utarbeta detaljplaner för byggstyrning.  Dessa detaljplaner avser särskilda aktiviteter i 
produktionen som exempelvis kräver större del av samordning mellan olika entreprenörer, 
effektivare disposition av resurser med mera.  Utöver detaljplanering används även 
veckoplanering som ett effektivt styrinstrument för att säkerställa att produktionen genomförs 
på rätt sätt genom en mer detaljerad planering.  För att förstärka planeringen genomförs 
arbetsberedning för aktiviteter som kräver extra förberedelse för att undvika störningar 
(Revai, 2012). 
  

2.3.2. Detaljplanering  
 
I det skede då specifika aktiviteter ska planeras finns ofta bara större övergripande planer för 
tid och aktiviteter att tillgå därför behövs ofta aktiviteter brytas ner till en mer detaljerad 
planering. Dessa detaljplaner är mer närstående i tid och mer överskådlig med avseende på 
aktivitetens storlek. En aktivitet som kan finnas med i det övergripliga tidsschemat kan till 
exempel vara bjälklag. Denna aktivitet kan sedan brytas ner till mindre delar i 
detaljplaneringen. I detaljplaneringen kan aktiviteter som formning, installationer, gjutning, 
rivning av form, avjämning och slipning finnas som underliggande aktiviteter och innefattas i 
arbetet med bjälklag. Detaljplaner för en specifik aktivitet är särskilt tillämpningsbar då 
aktiviteten är teknisk komplicerad eller kräver samordning mellan olika entreprenörer 
(Nordstrand & Revai, 2002). 
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2.3.3. Tidplan 
  
För att ha en översiktlig plan över hur bygget ska fortskrida och hur de olika aktiviteterna ska 
genomföras upprättas en tidplan i ett tidigt skede av byggprocessen. Fortlöpande under hela 
byggprocessen upprättas olika tidplaner i olika tidskeden dessa olika tidplaner är olika 
detaljerade. De tidplaner som är vanligast förekommande är huvudtidplan, produktionstidplan 
och veckotidsplan.  Redan i anbudsskedet tas en tidplan fram i grova drag för att sedan 
fortskrida arbetet med tidplanen under projekteringsskedet. Tidplaner kan ritas både för hand 
men vanligast förekommande idag är att de ritas med hjälp av dator och program såsom 
PlanCon. På de tidplaner som ritas förhand kan tejp och pennor i olika färger användas för att 
förtydliga olika yrkesgrupper, aktiviteter och byggdelar.  Dessa hjälpmedel bidrar dock till en 
högre kopieringskostnader.  När tidplanen användas i olika sammanhang kan problem med 
hanteringen av formatet och storleken uppstå. Eftersom tillämpningen av tidplanen skiljer sig 
måste olika format hanteras. I vissa fall ska tidplaner vara stora och visuella för att publiceras 
på en vägg eller liknande. I andra fall ska tidplanen vara i ett mindre format för att användas 
vid möten och sammanträdesbord för att sedan förvaras vikt i en pärm. Detta gör att formatet 
på tidplanen måste anpassas till användning och hantering (Nordstrand & Revai, 2002).                                                   

 
2.3.4. Veckoplaner  
 
För att bygget ska fortskrida enligt produktionstidplanen måste produktionen följas upp och 
arbetet måste stämmas av mot denna övergripande tidplan. För att lyckas med detta bör de 
inblandade för varje vecka gå igenom arbetet som ligger 2-4 veckor framåt i tiden och planera 
aktiviteterna i tidåtgång och med vilka resurser aktiviteterna ska utföras. På dessa möten finns 
då möjlighet att korrigera avvikelser från produktionstidplanen och att hämta ikapp 
förseningar genom att omplacera resurser. Den ansvarige för veckomöten är 
produktionschefen men andra inblandade i produktionen är också delaktiga såsom 
arbetsledare, lagbas och underentreprenörer (Nordstrand & Revai, 2002). 

 

2.3.5. Arbetsberedning  
 
För att undvika störningar i byggproduktionen utförs arbetsberedningar där aktiviteter i 
byggprocessen granskas, planeras och förbereds noggrant. Detta planeringsverktyg innebär att 
i detalj beskriva bästa byggmetod och göra alla nödvändiga förberedelser för att 
byggmomentet ska kunna genomföras enligt tidplanen. Arbetsberedning kan vara aktuellt att 
genomföra för sådana aktiviteter i byggprocessen som är kritiska av olika anledningar. Dessa 
aktiviteter kan exempelvis vara styrande, ha stor omfattning, vara tekniskt komplicerade, vara 
oprövade, innebära risk ur skyddssynpunkt, innebära risk ur miljösynpunkt eller vara viktiga 
ur samordningssynpunkt (Nordstrand & Revai, 2002). 

En arbetsberedning bör utföras av de personer som på något sätt berörs av aktiviteten. Detta 
medför att en arbetsberedning genomförs som ett grupparbete där erfarna yrkesarbetare, 
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arbetsledare och erfarna konsulter ofta är inblandade.  Den vanligaste strukturen för 
arbetsmomentet i stora drag är att arbetet planeras översiktligt så att alla får en övergripande 
bild av hur arbetet ska gå till. Sedan ska alla vara väl inlästa på handlingarna som exempelvis 
ritningar, tidplan, leveransplan och metodbeskrivningar. Därefter upprättas ett program från 
arbetsberedningen där viktiga delar ingår såsom tidigare erfarenheter, tillvägagångssätt och 
kritiska moment med förslag på lösning. Därefter ska aktiviteten följas upp och det verkliga 
utfallet ska dokumenteras och utvärderas (Nordstrand & Revai, 2002). 

 

2.3.6. Samordningsmöte 
 
För att bygget ska följa produktionstidplanen krävs att alla inblandade aktörer och 
underentreprenörer samordnar sina arbetsuppgifter för att krockar och hinder ska undvikas. 
De som ska delta vid denna typ av möte är produktionsledningen för bygget som oftast 
innefattas av produktionschef, planerare, arbetsledare och representanter från beställare. 
Mötenas tänkta funktion är alltså att förhindra problem som kan uppstå när flera aktörer ska 
verka på samma arbetsplats samtidigt dessa möten kan vara speciellt viktiga för inblandade 
installatörer. Det som behandlas och diskuteras på mötena är det aktuella läget för bygget, 
planer för byggets produktion presenteras och följs upp. Sedan kan även aktuella leveranser 
gås igenom och skyddsfrågor diskuteras (Nordstrand & Revai, 2002). 

 
2.3.7. APD-plan 
 
För att en byggarbetsplats ska fungera effektivt krävs en plan för hur arbetsplatsen ska 
disponeras en APD-plan (arbetsplats disposition). En byggarbetsplats ska innefatta bl.a. vägar, 
kranar, materiallager, maskiner, förråd, verkstäder, personalutrymmen och ett platskontor. 
APD-planen måste även innehålla system för till exempel el, vatten och avloppsförsörjning. 
Denna komplexitet gör att en APD-plan är nödvändig för att överhuvudtaget få arbetsplatsen 
att fungera . I APD-planen ska det noggrant beskrivas var de olika etableringarna ska placeras 
och hur vägar och upplagsplatser ska planeras för att fungera så effektivt som möjligt. Vid 
arbetet med framtagningen av APD-planen är det många faktorer som ska beaktas därför 
krävs en noggrann planering och samordning. Detta för att resultatet ska bli en APD-plan som 
kan tillämpas under hela byggprocessen och ligga till grund för hur arbetsplatsen disponeras i 
det verkliga utfallet (Nordstrand & Revai, 2002). 

 

2.4 Egenkontroll 
 
Under byggsamrådet ska byggherren presentera den kontroll som kommer att utföras. 
Därefter beslutas om en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, PBL, som gäller för hela 
projektet. Kontrollerna kan sedan fördelas av byggherren genom delen för administrativa 
föreskrifter till de ingående aktörerna i projektet, för egenkontroll eller genomföra 



12 
 

kontrollerna med hjälp av utomstående.  Entreprenörerna kan i sin tur genomföra 
kvalitetsplanering med egna kvalitetssystem och upprättar kontrollprogram och kontrollplaner 
innehållande inslag av egenkontroller.  På så vis blir egenkontroller det vägledande systemet 
för att säkerställa att projektet genomförs enligt rådande lagar, förordningar och bestämmelser 
samt att det sker enligt kundens önskemål (Matikka, 1999).  

Egenkontroller innebär att alla ingående aktörer i byggprocessen kontrollerar sitt eget arbete. 
Egenkontrollen blir således, om den genomförs seriöst, ett verktyg för företagen att 
genomföra förbättringar och arbeta mot ökad kvalitet i projekten. Vad som ska kontrolleras 
bestäms av de lagar och förordningar som styr byggverksamheten. Utöver detta kan aktörerna 
själva besluta om kontroller för att öka kvalitén i arbetet (Matikka, 1999).  

Kontroll av byggdelar under utförandet bör kontrolleras tidigt under byggskedet. Vissa 
byggdelar och funktioner kan kontrolleras först efter att det är klart och under drift, vilket på 
så vis ger en bekräftelse av kraven i projekteringsunderlaget. Artikelförfattaren Pauli Matikka 
menar att den förebyggande kontrollen är nyckeln till framgång och bör ske innan ett 
arbetsmoment påbörjas. Genomförande av den förebyggande kontrollen sker med fördel 
genom arbetsberedning. Som tidigare nämnts bör de inblandade delta i arbetet med 
arbetsberedningen och på så vis kunna planera för alternativa sätt att hantera situationer om 
problem skulle uppstå (Matikka, 1999). 

Genom att planera in kontroller vägleds produktionspersonalen i kontrollarbetet och skapar 
klarhet i hur ofta kontrollerna ska genomföras för att klargöra hela projektets egenskaper. 
Kontroller sker som: 

 Engångskontroll 
 Flergångskontroll 

 Kontinuerlig kontroll, fortlöpande under arbetets gång. 

Processen kring varje byggprojekt inkluderar många olika aktörer. I frågan vem som ska 
genomföra egenkontroller menar artikelförfattaren att de ska fördelas mellan de olika 
aktörerna i projektet. På så vis bidrar alla med sina egenkontroller med tillhörande 
dokumentation. Ansvariga för respektive egenkontroll skall utses i tidigt skede och det skall 
finnas utrymme för kontrollerna i tidsplaneringen. Personen som utför egenkontroller 
bekräftar med signatur och text att utförandet är godkänt och att acceptanskriterierna är 
uppfyllda (Matikka, 1999).  

Den som kan mantla ansvaret för egenkontrollerna kan enligt Matikka (1999) vara: 

 Utföraren själv 
 Arbetsledare 

 Sakkunnig 
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2.4.1. Avvikelserapport 
 
En avvikelserapport upprättas när acceptanskriterier ej är uppfyllda och egenkontrollen visat 
icke godkänd. Avvikelserapporten syftar till att påvisa var det finns behov av åtgärd samt för 
att tillse, i den egna organisationen, att inte avvikelsen inträffar igen. Avvikelserapporten 
används således även som ett verktyg för erfarenhetsregistrering för att upptäcka svagheter 
och felkällor. Med hjälp av en avvikelserapport kan felavhjälpande ske snabbt och 
systematisk enligt fastställda rutiner (Matikka, 1999).  

 

2.5. Färdigställandeplaner 
 
I slutfasen av byggproduktionen måste det planeras för aktiviteter som rör kontroller, 
justeringar och besiktningar. I detta skede är det av betydelse att inkludera installatörerna i 
planeringsarbetet, då de besitter värdefull kunskap rörande exempelvis den samordnade 
provningen av anläggningen som ska genomföras. En färdigställandeplan ska innehålla 
aktiviteter för avstämning av samtliga entreprenörers aktuella arbeten. Den ska även redovisa 
tid för driftsättning av anläggningen, framtagning av erforderlig dokumentation samt 
tidpunkter för besiktning. Till detta ska det finnas redovisat tid och resurser för avhjälpande 
av fel och brister (Revai, 2012) 

 

2.5.1. Relationshandlingar 
 
Relationshandlingar utgörs av bygghandlingarna i ett projekt kompletterade med information 
om alla ändringar som skett under entreprenadtiden och som inte blivit införda i 
bygghandlingarna. På så vis redovisas resultatet av det verkliga utförandet av det färdiga 
byggnadsverket.  Efter produktbestämning och produktframställning upprättas 
relationshandlingar vid överlämnande av färdiga produkten.  

När bygghandlingar uppdateras till relationshandlingar vidtas följande åtgärder enligt 
bygghandlingar90 (2013): 

 Ändringar i senaste versionen av bygghandlingarna inarbetas i handlingen dock 
markeras ej ändringen i dokument och modeller. 

 Genomförda ändringar dokumenteras 
 Markering av tidigare ändringar tas bort 

 Dokument ges en ny ändringsbeteckning 
 Relationshandling anges i status för dokument eller modell. 
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3. Genomförande  
I detta kapitel beskrivs företaget Skanska tillsammans med de projekt där undersökningarna 
har ägt rum. De observationer och intervjuer som genomförts på projektplatserna redovisas 
och ligger till grund för resultatet.  
 

3.1. Skanska 
 
Skanska grundades 1887 som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet och tillverkade endast 

betongprodukter. Företaget växte under 1900-talet och var inblandade i flera Svenska 

infrastruktursatsningar och antog namnet Skanska år 1984. Under 90-talet expanderade 

Skanska i hög takt, försäljningen fördubblades på endast ett par år och idag är företaget ett av 

världens största byggföretag med cirka 56 600 medarbetare på utvalda hemmamarknader i 
Europa, USA och Latinamerika (Skanska, 2013a). 

Skanskas verksamhet i Sverige är uppdelad i fyra verksamhetsgrenar, bygg och anläggning, 

bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. Skanska strävar efter 

att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik (Skanska, 2013b). 

 
3.2. Projektplatser 
Tre olika projektplatser har besökts under studien för att få en jämförelse av 
informationsbehov kopplat till typ av byggnadsverk. Detta ger även ett större underlag för att 
få användarnas synpunkter. Nedan ges en kort beskrivning av respektive projektplats 
kompletterat med den observation som gjorts på plats. 

 

3.2.1. PPC14 -utbyggnad av Scanias grundmåleri 
 
Skanska genomför en utbyggnad för Scanias räkning av befintlig byggnad för grundmåleri. 
Byggnaden blir på totalt 6600 m2 fördelat på 5 plan. Grundläggning sker på betongplintar 
samt platta på mark. Stommen utförs i betong med fasad av plåtsandwichelement. 
Byggnationen startade i juli 2012 med beräknad slutbesiktning 15 mars 2014 för att sedan 
övergå till produktion i de nya lokalerna i januari 2015 (Skanska, 2012c). 

På projektet PPC14 arbetar Skanska utifrån en BIM-modell. Modellen används till att 
genomföra kollisionskontroller mellan ingående konstruktörer fortlöpande i och med att 
ändringar sker. Projektet består av många och komplexa installationer, vilket ställer krav på 
samordning mellan installationerna och övriga byggnaden. Utifrån modellen kan 
medarbetarna lokalisera sig och i ett tidigt skede planera för var installationer kommer att 
genomföras, vilket illustreras i figur 3.  
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Figur 3: Navigering i 3D-modell för visualisering av installationstäthet. Foto: Ludvig Svehn  

Deltagande observation 

Arbetsledaren på projektet använder Motion Tablet vid egenkontroller och arbetsberedningar. 
Vid arbetet med egenkontroller användes inte verktygets kamera eftersom den ansågs leverera 
för dålig kvalité på bilderna. Det förekom även visst dubbelarbete då anteckningar med 
stödord skrevs i verktyget men skrevs senare in i protokollet i datorn på kontoret, detta för att 
inmatningsmetoderna i verktyget var för svåra att arbeta med.  Problem som upplevts är även 
avsaknaden av nätåtkomst ute på byggarbetsplatsen. Detta har medfört att 
informationsverktyget har förberetts inne på platskontoret innan den tagits med ut. Att arbeta 
på detta vis gör att tillgängligheten på information blir mindre då användare inte kan komma 
åt allt som behövs om informationsverktyget inte förberetts innan. Detta leder i sin tur till att 
det oftast kan vara både enklare och snabbare att istället ta med sig informationen utskriven.  

Informationsverktyget används för att navigera sig i 3D-modellen ute på plats för att på så vis 
kunna skapa sig en bättre uppfattning av projektet med dess installationstäthet. Detta har 
upplevts som väl fungerade i och med att det blir enklare att se var exakt installationerna 
kommer att befinna sig.  
   

3.2.2. Röforsbron Arboga 
 
Röforsbron byggdes 1919 och består av en 63,5 meter lång betongbro i tre spann. På grund av 
brons dåliga skick har Trafikverket beslutat att bron ska rivas och ersättas av en kopia med 
högre bärighet. Brostöden i betong med ett ytskikt av granit kommer delvis att plockas ner 
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och förstärkas med stålpålar och injekteringsbruk. Bron kommer att utgöra ett pilotprojekt i 
upphandling på basis av BIM-underlag. Anledningen till detta är för att Trafikverket ser 
ekonomiska vinster i att övergå till BIM men även på grund av projektets omfattning som är 
lagom stort för att kunna dokumenteras och utvärderas. Projektets omfattning gör även att 
erfarenheter kommer Trafikverket och branschen tillgodo inom rimlig tid.  Dokumentationen 
kommer att beröra hur BIM påverkar olika skeden i byggprocessen. I och med att 
dokumentationen tas fram under projektets gång kommer det generera i information kring 
framtagande av nya krav- och rådsdokument samt övriga handlingar som rör BIM-införandet 
på Trafikverket. Upphandlingen sker som strategisk samverkan, vilket möjliggör ett nära 
samarbete med entreprenören och att projektet kan används som studieprojekt. Detta innebär 
att upphandlingen består av två olika delar. Där den första delen består av att bygga en kopia 
av den befintliga bron och den andra delen består av att dokumentera hur BIM-modellen kan 
användas i praktiken (Nilsson, 2012 ). 

 
Deltagande observation 

På projektet använde de observerade sig fullt ut av Motion Tablet för att tillgå 
bygghandlingar. Informationen var tillgänglig ute på byggplatsen genom att master för 
nätåtkomst hade placerats ut. På detta projekt hade yrkesarbetarna och då främst armerarna 
valt att inte ha med sig informationsverktyget där de arbetade, utan istället placerat den i 
verktygsbodarna för att komma åt informationen. Armeringen av bron var komplex, vilket 
illustreras i figur 7, men i och med att personalen hade tillgång till modellen användes den vid 
arbetsberedningar för att lösa uppgifterna. Att ha modellen för arbetsberedning gjorde att 
problem med krockar och liknande kunde upptäckas och lösas i ett tidigare skede.  Problem 
som hade uppkommit var att användarna inte kunde använda modellen rakt av i arbetet då det 
var svårt att ta fram mått. Detta löstes genom att använda produktionsanpassade vyer med 
utsatta mått för form och armeringen. 
 

3.2.3. Huvudkontor för Subaru Nordic 

Skanska Fastigheter utvecklar och bygger Subaru Nordics nya huvudkontor i Burlöv utanför 
Malmö. Fastigheten omfattar ca 9700 m2 i två plan och utöver huvudkontor kommer även 
centrallager och teknisk utbildningscenter inrymmas i fastigheten (Skanska, 2013d).  

Projektet drivs som en totalentreprenad och som mest kommer ca 50 personer att vara 
involverade på arbetsplatsen. I produktionen användes informationsverktyg i styrningen för 
att underlätta arbetet mot kontroller och uppföljning av avvikelser. Genom att aktivt arbeta 
med digitala projektplatser har personerna i projektet kunnat frångå stora delar av 
pappershanteringen i arbetet med bygghandlingar och stor del av information tillhandahålls 
digitalt. På projektet finns även tillgång till 3D-modell för navigering på plats, vilket skapat 
en bra helhetsbild i ett tidigt skede samt underlättat avstämning mot installationer.  

Skanska Fastigheter har i samarbete med arkitektbyrån Krook & Tjäder utvecklat 
anläggningen. Projekteringen har haft fokus på hållbarhet och miljö. Detta för att 
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anläggningen ska erhålla silvernivå i LEED-certifiering. LEED fokuserar på innovation och 
design, lokalisering och byggarbetsplats, material och resurser, inomhusmiljö med mera. 
Byggnationen påbörjades i augusti 2012 med inflyttning i Maj- juni 2013 (Subaru, 2012).   

 
Deltagande observation 

I detta projekt arbetades det aktivt med iPad. Arbetsledarna använde informationsverktyget 
för att enkelt och effektivt rapportera avvikelser och föra den informationen vidare till berörd 
entreprenör. Genom att de kunde tillgå bygghandlingarna via projektpärm (åtkomstplats för 
digitala handlingar via nätåtkomst) kunde de göra markering var på ritningen en åtgärd 
behövde genomföras, ta en bild, skriva information och sedan föra det vidare . 
Informationsverktyget användes för att få tillgång till PDF-ritningar för att effektivt ha 
tillgång till ritningar ute på plats. Detta effektiviserade arbetet för både arbetsledare och 
yrkesarbetare då frågor kunde lösas direkt på plats. Arbetet med informationsverktyget 
innebar även att de kunde navigera i modellen på byggarbetsplatsen för att i ett tidigt skede få 
en bra överblick över kommande uppgifter.  

 

3.3. Intervjuer med yrkeskategorier på arbetsplatsen 
I detta stycke ges en beskrivning av de olika yrkeskategorier som medverkat i 
undersökningen. För att få insyn i de olika yrkeskategoriernas informationsbehov i 
produktionsfasen, tillsammans med deras tankar och funderingar kring 
informationsverktygen. Vid genomförandet av intervjuerna användes frågeformulär enligt 
bilaga 1 och 2. 
 

3.3.1. Produktionschef 
 
Produktionschefen ansvarar för projektets produktion och är ansvarig för lönsamhet, kvalitet 
och kundnöjdhet i projekten. Arbetsuppgifterna består av att sätta upp mål för 
personalresurser, projektering, inköp och avstämning mot tidsplaner. Produktionschefen 
rapporterar till projektchefen (Skanska, 2013e).  
 
Enligt intervjuer med produktionschefer jobbar de med kalkyler och tidplaner som styrande 
dokument. Produktionschefen har även stor nytta av ritningar och modellen för att göra 
arbetsberedningar och planering genom att där visuellt visa för yrkesarbetarna vad som är 
nästa skede och steg i projektet. Det som även hör till produktionschefen arbetsuppgifter är 
ekonomi, hantering av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), avvikelsehantering, skyddsrond, 
miljörond och att se till så ritningar är uppdaterade.  

När det gäller att ha rätt handling vid rätt tillfälle anser platscheferna att det skiljer sig 
beroende på entreprenadform, att utförandeentreprenaden ofta fungerar bättre eftersom att 
färdiga handlingar då redan finns vid produktionsstart.  
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För Röforsbron där BIM underlag fanns vid upphandlingen anser produktionschefen att det 
har fungerat bra eftersom extra bemanning och att hjälp fanns att tillgå tidigt i projektet. 
Denna extra satsning tidigt i projektet bidrog till att det senare var lättare att styra och följa 
upp produktionen. Detta illustreras i figur 1. På ett annat projekt menar produktionschefen att 
det finns problem när det gäller att ha rätt handlingar detta eftersom arbetet består av 
ombyggnad eller tillbyggnad där detaljer kan vara tvungna att lösas på plats utifrån det 
förhållande som råder. Verktygen underlättar när det gäller att ha rätt handlig på rätt plats. 
Genom att använda verktygen kan användarna få åtkomst till alla handlingar ute i 
produktionen. Istället för att tvingas skriva ut och kopiera handlingar som kan vara ett 
problem när det handlar om stora mängder ritningar.  

Enligt intervju med produktionschefen framkom det att verktyget används för att delge och 
sprida information i form av nya handlingar som tillkommer eller uppdateras finns det en 
projektpärm. När det sker en ändring får de berörda e-post om detta för att alltid vara 
informerad om att det finns nya handlingar. Det är viktigt att alltid kunna nå information från 
projektpärmen för att klara detta krävs 3G kort eller trådlös nätåtkomst. För att förbättra 
informationsspridningen menar produktionschefen att det borde finnas standardiserade 
blanketter från möten där det finns plats för frågor med svar, där är det viktigt att även UE 
använder dessa. Detta kan vara ett verktyg för att senare följa upp olika åtaganden och se vad 
som beslutats.  

I intervju med produktionschefen menar denna att det finns ett stort behov av verktyg för 
informationshantering något som skulle kunna vara användbart är att det enklare ska finnas 
tillgång till AMA för att där kunna se krav på utförande. AMA ska sedan användas som 
verktyg i arbetet med kvalitetsronder och kvalitetsuppföljning för att kunna jämföra 
verkligtutfall med de krav som finns för utförandet. Stämmer inte det verkliga utfallet med 
AMA ska en avvikelsehantering utföras, detta görs enkelt med iPad som verktyg för att ta en 
bild, markera på ritningen, skriva en text och ha all information samlad i samma verktyg. 
Detta illustreras i figur 6. Produktionschefen anser att arbetsledaren ska använda hus AMA 
mer vid kontroller och att de digitala verktygen kan underlätta arbetet med detta. Förut var 
AMA en tung bok som var svår att arbeta och hitta i jämfört med att ha det digitalt i en 
applikation (datorprogram som är avsett för en speciell användning i praktiskt arbete) i iPaden 
vilket kan underlätta arbetet.  

Användandet av verktygen har påverkat projektet när det gäller effektivitet eftersom 
störningar kunnat undvikas. Detta eftersom problemen har hanterats innan de uppstått och på 
så vis har produktionen inte blivit utsatt för några störningar och produktiviteten har ökat. Det 
är framförallt tidsbesparande att kunna hantera frågor ute på arbetsplatsen istället för i 
bodarna, detta leder till att diskussioner flyttas ut på arbetsplatsen vilket leder till lättare 
problemlösning och mindre slöseri i form av rörelse och förflyttningar.     

Genom att använda verktygen kan arbetsmiljön förbättras genom att med hjälp av modellen 
tydliggöra de risker som finns och på så vis blir de inblandade mer införstådda med risker 
vilket leder till förbättrad arbetsmiljö. Det sker mer planering ute på arbetsplatsen vilket även 
minskar rörelser och stress på arbetsplatsen.  
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iPad 

Det respondenterna upplevt som positivt med iPad är att arbetet sker med applikationer som 
är mer anpassade till verktygets format. Enkelheten till att hitta information är någonting 
positivt. Det medför även möjligheter att erhålla information från hemsidor med 
monteringsanvisningar och liknande.  Det är även positivt att brukaren kan använda 3G-kort i 
verktyget. Det är också positivt att det går att öppna DWG-filer (datafilformat för 
ritningsmodeller) med hjälp av applikationen för det.  

Det finns stor potential i arbetet med iPad de största är att alltid snabb och lätt ha tillgång till 
information. Det gäller dock att implementera verktyget på rätt sätt och att rätt applikationer 
används i verktygen. En potential är att arbeta med AMA i verktygen för att lättare hitta och 
vara mer insatt i dess koder vilket kan leda till att arbeta förebyggande innan fel i utförandet 
uppstår. Verktyget har många användningsområden den kan användas för att få tillgång till 
projektpärm, modeller, ritningar, AMA, kontroller och avvikelsekontroller, vilket illustreras i 
figur 4. iPaden kan användas för att hantera information ute på arbetsplatsen, verktyget gör 
det då möjligt att genomföra arbetsberedningar ute i produktionen där det tydligt kan påvisa 
aktuella problem och eventuella lösningar. Att kunna ha tillgång till alla handlingar och e-post 
ute på arbetsplatsen underlättar också när det uppstår frågor som lättare och snabbare kan få 
ett svar ute på plats. 
   

 

Figur 4: Arbete med iPad för produktionsstyrning. Foto: Ludvig Svehn 

I intervju med produktionschefen menar denna att det inte finns några hinder i användandet 
utan att det handlar om att hitta arbetsätt som fungerar och att använda arbetsmetoder för att 
få rätt information i sitt verktyg. Det finns bra skal för att anpassa iPaden till lite tuffare miljö, 
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det bidrar dock till att skärmen inte blir lika tjänlig. Någonting som saknas är anslutning för 
att kunna använda iPaden tillsammans med projektorn.  

Produktionschefen anser att det finns vissa begränsningar i användandet och att den bör 
begränsas till att endast användas av tjänstemännen på grund av att yrkesarbetarna ofta har 
mer krävande miljö där iPaden inte är anpassad för att användas. Det har funnits vissa 
begränsningar i applikationer och mjukvara därav förbättringsmöjligheter gällande detta. 

 
Motion Tablet 

Det som är positivt med Motion Tablet (MT) är att verktygen ersätter pappersritningar, vilket 
har många fördelar. Modellen kan användas i verktygen på olika sätt. På projektet med 
Röforsbron används ritningar med produktionsanpassade vyer vilket enligt produktionschefen 
fungerar bra. Det är ett kraftfullt verktyg med bra prestanda och bra batteritid.  MT är också 
mer tålig vilket gör att yrkesarbetare skulle kunna använda den även om platschefen anser att 
de inte skulle ha någon direkt nytta av verktyget den i den utsträckning som tjänstemännen 
skulle. Det skulle däremot kunna finnas en form av MT i större format placerat på varje 
våningsplan eller någonstans ute i produktionen så att informationen fortfarande finns 
lättillgängligt för yrkesarbetarna, digitalt och ute på arbetsplatsen. Det är även positivt med 
dessa verktyg jämfört med pappersritningar att det finns en funktion som ger möjlighet att 
zooma in på detaljer. 

”Det mest positiva med MT är att den är Windows-baserad det gör att allting fungerar som 
på en vanlig PC och nyttan är då att man kan ta med sig sin dator ut” (produktionschef).   

Det är även positivt med MT eftersom verktyget gör det möjligt att komma åt intranätet vilket 
inte kan göras via iPaden. Den största nyttan ligger i att kunna delge information på ett tydligt 
sätt vilket leder till att alla inblandade blir mer delaktiga när arbetsberedningar genomförs 
detta leder i sin tur till flera fördelar. Fördelarna blir att problem lättare tydliggörs, vilket gör 
att problemen kan lösas i ett tidigt skede. Risker kan med hjälp av modellen belysas och 
säkerhetsintroduktionen kan således bli tydligare. Det kan finnas potential att använda 
verktyget vid arbete med tidplan, uppföljning och framdriftsuppföljning. 

Det finns också potential att använda dessa verktyg för logistik i olika avseenden dels i 
leveranskontroller, genom att använda streckkodläsaren kan användaren lättare följa upp 
leveranser och snabbare rapportera avvikelser eller fel. En potential med verktyget är att 
använda kameran för relationshandlingar, dokumentering och egenkontroller. Dessutom finns 
möjlighet att lägga till anteckningar på fotot eller i ritningen. Produktionschefen menar att det 
för ett stort byggprojekt är positivt att ha samtliga handlingar samlade i verktyget, vilket 
illustreras i figur 5, istället för att behöva hantera stora mängder pappersritningar.  
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Figur 5: Arbete med bygghandlingar med hjälp av Motion Tablet i produktion. Foto Ludvig 
Svehn 

En av produktionscheferna använde MT som sin vanliga dator, detta möjliggörs eftersom den 
är uppbyggd som en vanlig PC med möjlighet att använda i dockningsstation. Verktygen 
används till att hantera ritningar i form av produktionsanpassade vyer tagna från modellen. 
Dessa ritningar finns att tillgå från intranätet där den sista revideringen ligger med en 
revideringsruta som visar att det är rätt handling. 

Det som användes i produktion var både modell och PDF. Fördelar med modellen är 
möjligheten att vrida och vända på den för att tydligöra konstruktionen. Detta gäller i 
synnerhet vid komplexa installationer eller konstruktioner för att verkligen se i detalj. 
Modellen användes främst vid arbetsberedning. Ute på plats använde yrkesarbetarna 
armeringsritning i PDF-format för komplexa arbeten. Fördelar som lades fram var vid 
exempelvis armeringsarbeten där montageordning visualiserades med olika färger för de olika 
lagren. Detta gjorde att användarna kunde få med allting i rätt ordning från början genom att 
släcka lagren i montageordning.  

Det finns ett hinder för yrkesarbetarna att använda verktyget eftersom det krävs ett personligt 
inloggningskonto för att få tillgång till  verktyget och intranätet. Produktionschefen anser att 
det är viktigt med utbildning på verktygen för att lära sig mer ingående hur funktioner ska 
användas för att fullt ut kunna dra nytta av verktyget. Produktionschefen anser att alla kan lära 
sig verktyget och att det inte finns något hinder för användandet det är även positivt att 
använda MT eftersom det liknar en vanlig dator som de flesta har bra vana för.  

I produktionen finns vissa begränsningar dels fungerar det inte att använda pennan eller 
fingrarna för att navigera, verktyget är inte heller anpassad för användande i solljus. Det 
fungerar inte att använda programmen för BIM-modeller i samma utsträckning för produktion 
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som det var tänkt eftersom mätningar på armering är opålitlig och en källa till fel. Det finns 
även begränsningar med att programmen inte pratar med varandra. När det gäller modellen 
som behandlas i verktygen finns det en avvägning av hur mycket information den bör 
innehålla, detta för att all nödvändig information ska finnas samtidigt som modellen inte 
heller får blir för tung att arbeta med. Detta var ett problem på ett installationstätt projekt där 
installationsupphängningar inte fanns med i modellen vilket skapade problem i samordningen. 
En begränsning finns vid informationshantering då användaren måste gå den långa vägen via 
internet istället för att ha en applikation som underlättar arbetet med att nå information via 
exempelvis en projektpärm.   

Det finns förbättringar när det gäller pennan för navigering. Något som produktionschefen ser 
som en förbättringsmöjlighet är att flytta sladden för pennan eftersom den hänger i vägen för 
kameran. I de fall då verktygen större delen av tiden är stationerade ute på arbetsplatsen skulle 
det även kunna vara större skärm på verktyget för att underlätta ritningsläsning. Sen finns 
även förbättringar när det gäller mjukvara och program.  

 

3.3.2. Arbetsledare 
 
Arbetsledarens uppgifter består av att planera, styra och följa upp produktionens dagliga 
verksamhet. Arbetsledaren ansvarar för att beställa material och styra produktionen 
resurseffektivt, genom att samordna yrkesarbetarnas och underentreprenörernas arbeten. Det 
dagliga arbetet med planering bidrar till att minimera slöseri i form väntan på material, 
maskiner, med mera.  Arbetsledaren rapporterar i sin tur till produktionschefen (Skanska, 
2013f).   
 
Enligt intervju med arbetsledare framkom det att den information som hanteras är till största 
delen bygghandlingar med kompletterande styrande dokument. Till detta krävs information 
för samordning av underentreprenörer genom avstämning mot tidplan. Informationen skiljer 
sig inte beroende på arbetsuppgift utan det är fortfarande ständig avstämning mot tidplan och 
att arbetet utförs enligt bygghandlingarna. 

Tillgången till rätt handlingar i rätt tillfälle skiljer sig mycket beroende på vilken typ av 
entreprenadform. Om projekteringen är klar innan produktionen startar så finns alla 
handlingar. I vissa fall sker projektering samtidigt som det byggs och detta kan leda till 
förseningar i framtagningen av handlingar vilket påverkar hela byggprocessen.  

Ett kritiskt läge kan vara vid upphandling av en entreprenör eller vid inköp, då det inte finns 
handlingar. Om upphandling sker innan underlag finns varpå det blir ändringar från det 
underlag som användes vid upphandlingen blir det dyrt. Att vänta på handlingar leder i sin tur 
till försening av inköp, transport, och material som bidrar till att tidplanen rubbas. Fördelen 
med att arbeta mot digitala handlingar som läggs ut på en projektplats är att uppdateringar når 
ut till byggarbetsplatsen så fort det blivit ändringar. 
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För att förbättra detta är det viktiga att det fortlöpande kommer ut uppdateringar till 
byggarbetsplatsen som automatisk uppdaterar gamla handlingar om det sker digitalt. För att 
förbättra detta anser inte arbetsledarna att problemen ligger i att få ut underlagen till 
byggarbetsplatsen utan att tiden för projekteringen tar för lång tid. 

För att delge planering, tidplaner, protokoll från olika möten och arbetsberedningar, hålls 
vanligtvis veckomöten med alla underentreprenörer och med egna yrkesarbetare hålls möten 
dagligen.  Efter mötet skickas protokoll ut till respektive arbetsledare via e-post. Förslag tas 
fram på tidplan för kommande månad som presenteras på veckomöten. Tidplanen diskuteras 
och godkänns av de inblandade då är samtliga överens och får den delgiven. Alla måste ha en 
tidplan att utgå från som grund.  Tidplanerna utgör sedan ramar för arbetet men det gäller 
även att vara flexibel i sitt arbete.   

Genom visuell planering kan yrkesarbetarna själva se hur deras dagar ser ut. Samtliga 
inblandade vet då vad som ska göras, och beredskapsjobb kan utföras om det är brist på 
uppgifter eller om någon uppgift blir klar tidigare. Arbetsberedningen görs direkt med de 
inblandade där alla får utbyte av hur uppgiften ska utföras med tillvägagångssätt och metod 
för att säkerställa effektivt och säkert arbete. För att göra informationen mer tydlig och 
tillgänglig för samtliga inblandade trycker arbetsledarna på fördelarna med att använda visuell 
planering. Detta kan ske genom att publicera tidplaner på anslagstavla så att samtliga 
inblandade kan ta del av den, vilket ökar informationsspridningen. 

För att hantera informationen som kommer till arbetsledarna är tillgången till bra 
informationsverktyg viktigt i en arbetsledares vardag. Informationen sker både till 
arbetsplatsen och ut från arbetsplatsen, vilket ställer krav på verktyg för kommunikation. 
Hjälpmedel som finns att tillgå idag för informationshantering med avseende på exempelvis 
bygghandlingar, beskrivningar, kontrakt, information för material med mera är digitala 
projektpärmar. Dessa används för att komma åt information på byggarbetsplatsen. Att 
använda digitala informationsverktyg har effektiviserat arbetsledarnas arbete i varierande grad 
beroende på hur de används. Den största fördelen som de flesta märkt av är att alltid kunna ha 
med sig informationen när de befinner sig utanför platskontoret. Detta ställer dock krav på 
nätåtkomst eller att det sparats ner nödvändig information i verktygen innan användaren 
lämnar kontoret. Genom att ha tillgång till informationen effektiviserar det även arbetet för 
yrkesarbetarna då de direkt kan få svar på frågor ute på plats, utan att behöva vänta på att få 
rätt handling utskriven. Vissa arbetsledare har även börjat använda informationsverktygen vid 
egenkontroller. De kan då direkt anteckna avvikelser och föra informationen vidare till berörd 
person. 

 
iPad 

Det som arbetsledarna i undersökningen upplevt som positivt i arbetet med iPad som 
informationsverktyg är att ha tillgång till informationen som behövs var de än befinner sig. 
Detta ger ökad effektivitet i arbetet. Potentialen i detta arbetssätt upplevs som obegränsad där 
endast kunskapen och programvaran sätter gränser. Arbetsledare menar att om alla ute på 
arbetsplatsen hade tillgång till samma information och kunde kommunicera via samma system 
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skulle det effektivisera arbetet. Detta effektiviserar i synnerhet arbetet med tilldelning och 
uppföljning av åtgärder från avvikelserapporter. Det finns potential i att kunna göra skriftliga 
arbetsberedningar på byggarbetsplatsen och då slippa gå till platskontoret, vilket sparar tid 
men ändå ger en tydlig arbetsberedning ute på plats. 

I de arbetsuppgifter som informationsverktyget används skiljer sig mycket mellan olika 
användare. Genomgående är att kunna ta fram handlingar och annan information direkt på 
byggarbetsplatsen. Det några arbetsledare har provat på är att använda informationsverktygen 
vid avvikelserapportering. Stämmer inte det verkliga utfallet vid egenkontroll ska en 
avvikelsehantering utföras, detta görs enkelt med iPad som verktyg för att ta en bild, markera 
på ritningen, skriva en text och ha all information samlad i samma verktyg. Detta illustreras i 
figur 6 nedan. Vid besiktningar kan informationsverktyget användas för att enkelt generera 
information om var någonstans återgärder behöver genomföras.

 

Figur 6: Avvikelsehantering med iPad som verktyg. Foto: Ludvig Svehn  

Hindren mot arbetssättet är väldigt individuellt hos användaren. Med tillgång till tydliga 
applikationer är uppfattningen att det inte kräver några speciella förkunskaper eller mycket tid 
för att kunna använda verktygen. Begränsningar finns i arbeten som kräver större format för 
visualisering vid exempelvis tidplaner. Detta har dock inte upplevts vid läsning av ritningar då 
det har fungerat bra att zooma in på aktuell del. Synpunkter som framkommit är att det är 
enklare att se små detaljer på en iPad än vid utskrift på papper. 

Synpunkter som framkommit angående förbättringsmöjligheter är främst riktade mot 
mjukvaran och inte arbetssättet att använda digitala verktyg. Önskvärt hos programvaran är 
arbetet mot bygghandlingar. Det bör ske automatisk uppdatering av ändringar och att det ska 
vara enkelt att komma åt informationen på plats.  
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Motion Tablet 

Det som respondenterna upplevt som positivt med Motion Tablet (MT) är att ha en dator ute 
på bygget och på så vis får tillgång till information. Styrkan med MT är att programmen som 
är baserade på Windows kan användas ute på plats. Den är utformad för att tåla väder och 
vind vilket medför att den även kan användas i en mer aggressiv omgivning.  

Vid arbetsberedning finns potential och att då kunna vara ute på platsen med omgivning och 
de yrkesarbetare som ska utföra momentet och direkt kunna föra protokoll på datorn. Att 
kunna navigera i en 3D-modell ger god överblick av arbetet vilket skapar större delaktighet 
hos de som ska utföra arbetsmoment genom en större helhetsbild. Arbetsledare använder MT 
på bygget för att navigera i 3D-modellen, för att skapa sig bättre bild av vad som ska göras. 
Den används vid egenkontroller och vid skyddsronder för protokollskrivning samt utsättning. 

Hindren mot att bruka verktygen är individuellt hos användaren. Det upplevs som lite 
svårnavigerat då det är ett litet format och programmen är inte utvecklade för den storleken. 
Detta innebär att det krävs mer tid för att hitta rätt och kunna använda informationsverktygen 
ute på byggarbetsplatsen.  

För att få tillgång till den information som är nödvändig finns begränsningar i användandet då 
det krävs tillgång till nätverk på plats. När arbetsledaren i förväg tar fram den information de 
behöver när de befinner sig på platskontoret så försvinner den funktionen att alltid ha tillgång 
till rätt information i rätt tid på rätt plats.   

Synpunkter som framkommit angående förbättringsmöjligheter är främst riktade mot 
mjukvaran och inte arbetssättet att använda digitala verktyg. Det som ät utmärkande för 
arbetet med MT är att mjukvaran inte är anpassade för det begränsade formatet. Användarna 
har även upplevt svagheter i kameran med dålig kvalitet på bilder.  

 

3.3.3. Yrkesarbetare  
 
Inom kategorin yrkesarbetare finns flera olika yrkesroller representerade. Dessa är träarbetare, 
armerare, anläggningsarbetare och beläggningsarbetare. Byggproduktion omfattar flera olika 
aktiviteter som kräver människor med olika kunskap och kompetens. De olika yrkesarbetarna 
kan genom att arbeta med sina specifika aktiviteter bli specialist inom sitt område i 
byggprocessen (Skanska, 2013g).  

Enligt intervju med armerare på Röforsbron anser de att den information som krävs för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter är bygghandlingar i form av armeringsritningar. De 
handlingar som snickarna behöver är de produktions anpassade vyer med måttsättning för 
formning. 

Armerare för Röforsbron anser att rätt handling finns i rätt tid när deras arbetsuppgifter ska 
utföras. Snickarna anser dock att handlingarna aldrig finns färdiga när de behövs, detta bidrar 
till förseningar med forcering som följd.  
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Motion Tablet 

Det som användarna upplevt som positivt med Motion Tablet (MT) är att använda modellen i 
verktygen för att kunna skapa en helhetsbild tidigt. Därav kan konflikter undvikas och 
problem med kollisioner kan lösas i ett tidigare skede, vilket är tidsbesparande för projektet. 
För Röforsbron kunde ställningen och påldäcket visualiseras i ett tidigare skede därmed kunde 
krockar och problem undvikas.  

Armerarna anser att det är bra att ha denna typ av verktyg för att köra 3D- modeller. Att det 
går att navigera, vrida och vända på modellen bidrar till en bättre uppfattning av helhetsbilden 
för objektet i modellen. Snickarna menar också att det är väldigt positivt att de i ett tidigt 
skede kan få en uppfattning för hur det färdiga resultatet ska se ut. Även att i ett tidigt skede 
kunna påverka för att få arbetet att flyta och undvika problem senare. Snickarna menar också 
på att det är lättare att förstå sig på ritningarna från de andra disciplinerna när ritningarna är 
plockade ur en modell vilket gör det mer visuellt. Figur 7 visar på komplexiteten i 
armeringen. Snickarna skulle även se potential i att använda verktygen för att få en kortare 
väg till svar via e-post direkt ute från produktion. 

 

Figur 7: Armeringskomplexiteten på Röforsbron. Foto: Ludvig Svehn 
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Armerarna och snickarna använder verktyget vid arbetsberedning och planering inför olika 
arbetsmoment, det görs planering som bidrar till att allt är klart innan arbetet påbörjas. Ute på 
plats används inte plattan i direkt anslutning till arbetet utan den står i verktygsboden. Detta 
medför att yrkesarbetarna kan tillgå den informationen de behöver utan att behöva gå till 
platskontoret. 

Armerarna har inte upplevt några hinder till att använda informationsverktyget. Synpunkter 
som framkom är att det inte är så avancerat därför har de kunnat lära sig det som är 
nödvändigt för deras arbeten. Detta anser även snickarna som menar att det endast handlar om 
vana för verktyget. Armerarna säger dock att de alltid måste finnas en BIM-koordinator med 
stödjande funktion i projektet. Denna person har då som uppgift att göra ändringar, 
uppdateringar i handlingar och se till att produktionsanpassade vyer med mått finns 
tillgängliga för yrkesarbetarna.  

Enligt armerarna handlar det bara om att ha en positiv inställning till användandet, då finns 
det inga större begränsningar för att använda verktyget. Det som armerarna dock upptäckt är 
att det är svårt att se och läsa på verktygets skärm i solljus, detta har de löst genom att ha 
verktyget stationerat i containern.  Även snickarna anser att verktyget ska användas från en 
stationerad plats men ändå vara lättåtkomligt ute på byggarbetsplatsen. Vid frågan om 
synpunkter kring förbättringsmöjligheter anser armerarna att den borde fungera bättre i 
solljus. De anser också att pennan för användning på skärmen är för svår att använda, därför 
använder de sig av en mus för att lättare navigera i verktyget. 
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4. Analys 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna utifrån teorin och genomförandet av studien. 
Teorin och genomförandet analyseras för att få en bild av hur teorin förhåller sig till 
produktionsstyrning och hur det tillämpas i verkligheten. 

 

4.1. Information i produktionsfasen 
 
Den information som genereras i byggprocessen är nödvändig för varje projekts 
genomförande. Under byggprocessens skeden tas olika typer av information fram. I 
byggprocessen kan två skeden urskönjas, projekteringsskedet och produktionsskedet. Delarna 
består i sin tur av delprocesser. Projekteringsskedet består av beslutsfattande, 
informationshantering, formgivande, teknisk konstruktion, kunskapsutveckling och 
redovisning av handlingar. Produktionsskedet består av upphandling, inköp, industriell 
tillverkning, byggande, montage och installationsarbete samt driftsättning. 

Ritningar 
Ritningarna redovisar, enligt teoriavsnittet, ett byggprojekts ingående bygg- och 
konstruktionsdelars läge, form, dimensioner, konstruktion, antal och inbördes samband. Detta 
kompletteras med förklarande text och hänvisningar.  

Undersökningen har visat att verktygen underlättar när det gäller att ha rätt handlig på rätt 
plats eftersom arbetet med verktygen ger åtkomst till alla handlingar ute i produktionen. 
Istället för att tvingas skriva ut och kopiera handlingar som kan vara ett problem när det 
handlar om stora mängder ritningar kan verktygen användas för att hantera ritningar. 
Informationsverktyget användes för att få tillgång till PDF-ritningar för att ha tillgång till 
ritningar ute på plats. Genom att arbeta med informationsverktygen kan yrkesarbetarna tillgå 
handlingar ute på byggarbetsplatsen. Dessa pressenteras med hjälp av produktionsanpassade 
vyer med måttsättning. Detta effektiviserar arbetet för både arbetsledare och yrkesarbetare då 
frågor kan lösas direkt på platsen För att tillgå information ställs krav på uppkoppling mot 
nätverk.  

Beskrivningar 
Teoriavsnittet beskriver att bygghandlingarna måste utöver ritningar även innehålla 
beskrivningar i form av uppgifter om kvalitet, toleranser, och arbetsutförande. Detta beror på 
att bygghandlingarna ska förutom vid byggandet användas som underlag för entreprenörers 
kostnadsberäkningar i samband med upphandling. För att entreprenören ska hitta underlag för 
beskrivningar används AMA-systemet (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) 

Verktygen kan enligt studien användas för att få tillgång till AMA, för att där kunna se krav 
på utförande. AMA ska sedan användas som verktyg i arbetet med kvalitetsronder och 
kvalitetsuppföljning för att kunna jämföra verkligt utfall med de krav som finns för 
utförandet. AMA kan användas mer vid kontroller och de digitala verktygen kan underlätta 
detta arbete. 
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Navigering i BIM-modell 
För ett projekt där information hanteras i en modell, så kallade BIM projekt. Genereras all 
information i modellen i ett tidigt skede i projektering. Detta möjliggör att i ett tidigt skede få 
klart för sig hur det färdiga resultatet kommer bli samt kunna planera för samtliga ingående 
komponenter. Att arbeta i BIM-modeller gör enligt teoriavsnittet att samtliga inblandade 
aktörer, från projektör till yrkesarbetare, får en bättre överblick av konstruktionen och enkelt 
kan se dess utformning. I byggskedet används BIM för att göra simuleringar, visualiseringar, 
tidsplanering, mängdförteckning och inköpsplanering. Information från modellen kan sedan 
användas i produktionsskedet för att göra kalkyler med hjälp av materialavtagning. Material 
och ingående detaljer i modellen kan även bära information om dess detaljspecifikation eller 
annan information som kan vara till nytta i produktionsskedet. Genom att använda en BIM-
modell får entreprenören en helhetsbild av projektet tillsammans med kostnaderna under ett 
tidigt skede i produktionen 

Fördelar med modellen som framkommit i studien är att användarna kan vrida och vända på 
den för att tydligöra konstruktionen. Detta gäller i synnerhet vid komplexa installationer eller 
konstruktioner för att verkligen se i detalj. Fördelar som lades fram var vid exempelvis 
armeringsarbeten där montageordning visualiserades med olika färger för de olika lagren. 
Detta gjorde att användarna kunde få med allting i rätt ordning från början genom att släcka 
lagren utefter montageordning.  

Informationsverktyget används på de projektplatser som studien har behandlat för att navigera 
sig i 3D-modellen ute på plats. Detta för att kunna skapa sig en bättre uppfattning av 
projektens installationstäthet, armeringskomplexitet och omfattning. Detta har upplevts som 
väl fungerade i och med att det blir enklare att se helheten i ett tidigt skede.  

Arbetsberedning 
För att undvika störningar i byggproduktionen utförs, enligt teoriavsnittet, arbetsberedningar 
där aktiviteter i byggprocessen granskas, planeras och förbereds noggrant. Arbetsberedningar 
som planeringsverktyg innebär att i detalj beskriva bästa byggmetod och göra samtliga 
nödvändiga förberedelser för att byggmomentet ska kunna genomföras. En arbetsberedning 
genomförs som ett grupparbete där erfarna yrkesarbetare, arbetsledare och erfarna konsulter 
ofta är huvudpersonerna.   
 
I studien framkom det att verktygen används vid arbetsberedning för att då genomföra 
momentet ute på platsen med omgivning vilket skapar tydlighet för yrkesarbetare som ska 
utföra uppgiften. Arbetet blir effektivare genom att direkt kunna föra protokoll på verktyget, 
vilket eliminerar extra arbetsmoment. Att kunna navigera i en 3D-modell ger god överblick av 
arbetet vilket skapar större delaktighet hos de som ska utföra arbetsmoment med bättre insikt i 
det önskvärda resultatet.   

Egenkontroll och Avvikelserapport 
Egenkontroller är, enligt teoriavsnittet, det vägledande systemet för att säkerställa att projektet 
genomförs enligt rådande lagar, förordningar och bestämmelser samt att det sker enligt 
kundens önskemål. En avvikelserapport upprättas när acceptanskriterier ej är uppfyllda och 
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egenkontrollen visat icke godkänd. Avvikelserapporten syftar till att påvisa var det finns 
behov att rätta till delar samt för att tillse, i den egna organisationen, att inte avvikelsen 
inträffar igen. 

En av arbetsledarna i studien menar att om alla inblandade hade tillgång till samma 
information och kunde kommunicera via samma system skulle det effektivisera arbetet med 
egenkontroller. Detta effektiviserar i synnerhet arbetet med information som berör 
uppföljning och åtgärder av avvikelser som framkommit vid egenkontroller.  

Stämmer inte det verkliga utfallet med AMA ska en avvikelsehantering utföras. Detta moment 
har genom studien framkommit, att det enkelt kan genomföras med iPad som verktyg genom 
att ta en bild, markera på ritningen, skriva en text och förmedla information samlat i samma 
verktyg. Arbetsledarna använder informationsverktyget för att enkelt och effektivt rapportera 
avvikelser och föra den informationen vidare till berörd entreprenör. 

Relationshandlingar 
Enligt teoriavsnittet utgörs relationshandlingar av bygghandlingarna i ett projekt 
kompletterade med information om alla ändringar som skett under entreprenadtiden och som 
inte blivit införda i bygghandlingarna. På så vis redovisas resultatet av det verkliga utförandet 
av det färdiga byggnadsverket. Informationsverktygen som är utrustade med kamera används 
i arbetet med relationshandlingar genom dokumentering av det färdiga resultatet. Tillsammans 
med fotografi av det färdiga resultatet av ändringen kan anteckningar kompletteras i bilden 
eller i ritningen för att förtydliga ändringen. 

 

4.2. Yrkeskategoriers informationsbehov i produktionsfasen  
 
Enligt teoriavsnittet behövs bygghandlingar för att förmedla information mellan inblandade 
aktörer i byggprocessen. Handlingarnas syfte är att samtliga inblandade aktörer skall ha 
samma information för att undvika missförstånd. För att strukturera upp handlingar, så att 
exempelvis uppgifter på olika slags handlingar kompletterar varandra likartat, används 
enhetliga redovisningsformer.  

Underlag från intervjuer och platsbesök under studien har visat att produktionschefen jobbar 
med kalkyler och tidplaner som styrande dokument. Produktionschefen har även stor nytta av 
ritningar och modellen för att göra arbetsberedningar och planering genom att där visuellt visa 
för yrkesarbetarna vad som är nästa skede och steg i projektet. Det som även hör till 
produktionschefens arbetsuppgifter är ekonomi, ÄTA-hantering, avvikelsehantering, 
skyddsrond, miljörond och att se till så ritningar är uppdaterade.  

Det som framkommit under studien är att den information som hanteras av arbetsledarna är 
till största delen bygghandlingar med kompletterande styrande dokument. Till detta krävs 
information för samordning av underentreprenörer genom avstämning mot tidplan.  
 
Studien har även påvisat att den information yrkesarbetarna kräver för att utföra sina 
arbetsuppgifter är ritningar med måttsättning. Informationen pressenteras enklast genom att 
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använda produktionsanpassade vyer med relevant information för arbetsuppgiften.     
 

4.3. Användarnas preferenser på informationsverktygen 
 
Produktionscheferna anser att detta är rätt väg att gå och att det finns stor potential i detta 
arbetssätt där endast mjukvaran sätter gränserna. Ur studien framkom det att positiva 
egenskaper i arbetssättet med digitala informationsverktyg, är att ha tillgång till informationen 
som fordras var användaren än befinner sig. Detta ger ökad effektivitet i arbetet. Arbetsledare 
menar att om alla ute på arbetsplatsen har tillgång till samma information och kan 
kommunicera via samma system skulle skapa ett effektivare arbetssätt. Det finns potential i 
att kunna göra skriftliga arbetsberedningar på byggarbetsplatsen och då slippa gå till 
platskontoret, vilket sparar tid men ändå ger en tydlig arbetsberedning ute på plats. 

Det som användarna i studien upplevt som positivt med Motion Tablet (MT) är att ha en dator 
ute på bygget och på så vis får tillgång till information. Styrkan med MT är att programmen 
som är baserade på Windows kan användas ute på plats, det ger möjlighet till att ta med 
datorn ut i produktion. Den är utformad för att tåla väder och vind vilket medför att den kan 
användas av yrkesarbetare i en mer aggressiv miljö. Det positiva med iPad som framkommit 
är att den använder applikationer som är mer anpassade till verktygets format. Enkelheten till 
att hitta information är någonting positivt, att få tillgång till information från hemsidor med 
monteringsanvisningar och liknande. 

Yrkesarbetarna i studien anser att det är positivt att ha denna typ av verktyg för att använda 
sig av 3D- modeller. Att det går att navigera, vrida och vända på modellen bidrar till en bättre 
uppfattning av helhetsbilden för objektet i modellen. De menar också på att det är väldigt 
positivt att i ett tidigt skede få en uppfattning för hur det färdiga resultatet ska se ut och att på 
så vis kan påverka för att få arbetet att flyta och undvika problem senare. Användarna menar 
också på att det är lättare att förstå sig på ritningarna från de andra disciplinerna när de är 
plockade ur modellen eftersom de blir mer visuellt. De ser även potential i att använda 
verktygen för att få en kortare väg till svar via e-post direkt ute i produktion. 

Synpunkter som framkommit angående förbättringsmöjligheter är främst riktade mot 
mjukvaran och inte arbetssättet att använda digitala verktyg. Önskvärt hos programvaran är 
arbetet mot bygghandlingar att det sker automatisk uppdatering av ändringar och att det ska 
vara enkelt att komma åt ute i produktionen. Armerarna anser att den borde fungera bättre i 
solljus. De anser också att pennan för användning på skärmen är för svår att använda, därför 
använder de sig av en datormus för att navigera i verktyget. 

I produktionen har det framkommit, under studien, att det finns vissa begränsningar. Det 
fungerar inte att använda mjukvara för BIM-modellen i samma utsträckning för produktion 
som det var tänkt eftersom mätningar på exempelvis armering visade sig vara opålitlig och en 
källa till fel. Det finns även begränsningar med att programmen inte pratar med varandra. När 
det gäller modellen som behandlas i verktygen finns det en avvägning av hur mycket 
information den bör innehålla, detta för att all nödvändig information ska finnas samtidigt 
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som modellen inte heller får bli för tung att arbeta med. Detta var ett problem på ett 
installationstätt projekt där installationsupphängningar inte fanns med i modellen vilket 
skapade problem i samordningen. En begränsning är att användaren vid informationshantering 
med MT måste gå den långa vägen via internet istället för att ha en applikation som 
underlättar arbetet med att nå information via exempelvis en projektpärm.   
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5. Diskussion och Slutsats  
I detta kapitel besvaras frågeställningarna utifrån författarnas egna tankar. Kapitlet tar även 
upp rekommendationer till företaget där studien genomförts, förslag till vidare utveckling 
inom ämnet och metodkritik.  
 

5.1. Information i produktionsfasen 
 
Den första frågeställningen är: ”Vilken information genereras i byggprocessen?” 
 
Studien är inriktad mot produktionsskedet. Detta är den del av byggprocessen där 
byggstyrningen tillämpas med hjälp av de planer och bygghandlingar som arbetats fram under 
projekteringsskedet. För att undvika störningar i produktionsskedet utförs arbetsberedningar 
där aktiviteter i byggprocessen granskas, planeras och förbereds noggrant. Det vi erfarit på 
platsbesöken är de digitala informationsverktygens potential vid arbetsberedning. Genom att 
använda dessa verktyg kan all nödvändig information nås oberoende av var användaren 
befinner sig. Detta bidrar till enklare informationshantering vilket i sin tur skapar effektivare 
arbete. 

En stor användningspotential för verktygen finns vid utförandet av egenkontroller. Vi tycker 
att tillvägagångssättet för egenkontroll med hjälp av informationsverktygen fungerar 
tillfredsställande.  Detta på grund av informationsverktygen möjligheter att tillgå handlingar 
digitalt, kunna göra markering på handlingen, fotografera avvikelsen och koppla text till fotot. 
Arbetsmomentet med avvikelserapportering kan således med hjälp av verktygen utföras på 
plats. 

Det vi har erfarit i studien är att informationen som genereras i byggprocessen och presenteras 
i denna studie är den information som krävs i varje byggprojekt. Detta gäller såväl i 
projekteringsskedet som under produktionsskedet med byggstyrning. Undersökningar på tre 
olika projektplatser av varierande typer av byggnadsverk, med intervjuer och observationer av 
olika yrkeskategorier, har visat att informationsbehoven inte skiljer sig kopplat till olika 
byggnadsverk. För samtliga projektet i studien har det visat sig att oavsett byggnadsverk krävs 
samma typ av information, så som bygghandlingar och övriga styrande dokument. Detta leder 
till att arbetssättet med digitala informationsverktyg kan vara rådande oavsett typ av projekt, 
vare sig det rör sin om väg och anläggning, industribyggnad eller kontorsbyggnad. 

 

5.2. Yrkeskategoriers informationsbehov i produktionsfasen  
 

Den andra frågeställningen är: ”Vad har olika yrkeskategorier för informationsbehov i 
produktionsfasen?”  

Oavsett projekt eller person som intervjuades var svaret på frågan vilken information som 
behövdes i de dagliga uppgifterna gavs svaret rätt handlingar på rätt plats i rätt tid. I och med 
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implementeringen av digitala informationsverktyg underlättas detta arbeta att alltid kunna ha 
tillgång till rätt information. Det vi har erfarit i studien är att det måste finnas klarhet i vilken 
information som behövs i vilket tillfälle och att den måste vara relevant för användaren. Detta 
gäller oavsett om informationsverktygen används av produktionschef, arbetsledare eller 
yrkesarbetare. För mycket information kan leda till desinformation. Detta ställer krav på att 
brukaren får den informationen som behövs samt att den presenteras på ett sätt som möjliggör 
att mottagaren kan tillgodose sig den.  För att tillgå informationen digitalt ställs krav på 
fungerande projektpärmar, enkla navigeringar och nätåtkomst.   

 

5.3. Användarnas preferenser på informationsverktygen 
 
Den tredjefrågeställningen är: ”Vad har användarna för preferenser på användningen av 
informationsverktyg i produktionsfasen?” 
 
Det vi märkt under platsbesöken där informationsverktygen använts är att det i stort sett 
endast varit positiva tankar kring det nya arbetssättet. Innan studien påbörjades trodde vi att 
det skulle finns ett motstånd mot användandet av dessa verktyg hos de yrkeskategorier som 
ingår i studien. Det vi grundade vår tanke på i detta avseende var att vi såg byggbranschen 
som konservativ där förändringar tar lång tid. Det motstånd vi trodde skulle finns hos 
användarna upplevdes dock ej. Oavsett teknikintresse fanns stor vilja i att gå över till att 
arbeta med digitala informationsverktyg och många idéer kring dess potential framkom. Det 
har dock visat sig att implementeringen av verktygen och utvecklingen för att få ett 
fungerande arbetsätt är ett arbete som måste pågå under lång tid för att till slut bli en 
självklarhet i det dagliga arbetet.  

Vi uppfattade det som att implementeringen av informationsverktygen skedde innan det 
verkligen fanns en plan för hur de skulle användas i det dagliga arbetet. Detta har lett till 
oklarheter och att det inte alltid funnits tid och möjligheter att tillgodogöra sig dess fulla 
potential. När det inte funnits klara riktlinjer för användning av verktygen har projekten nått 
olika långt i användningen av dessa hjälpmedel för informationshantering. Användarna har i 
många fall själva fått finna lösningar på problem som upptäckts under den tiden verktygen 
funnits tillhanda på projekten.   

 

5.4 Rekommendationer 
 
Det är viktigt att ha klart för vilken information som behövs till vilken disciplin och med 
enkla medel kunna tillgå informationen. Det gäller att arbeta smart med rätt information i rätt 
tid på rätt plats.  

Informationsverktyg av format som iPad och Motion Tablet fungerar bra för tjänstemännen i 
deras produktionsstyrning. Det har visat sig att med ökad rörlighet och tillgänglighet av 
information blir deras arbete effektivare vilket i längden effektiviserar yrkesarbetarnas 
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arbeten. För yrkesarbetarna skulle det räcka att ha MT på en station där det finns möjlighet att 
ansluta en större bildskärm och navigeringsverktyg. I och med användandet av MT för detta 
ändamål finns möjlighet att ta med sig informationen till en specifik plats där en aktivitet ska 
utföras. Denna enhet kan vara i nära anslutning i exempelvis en verktygsbod eller på ett 
våningsplan för att enkelt tillgå information. Yrkesarbetarna behöver inte den mängd av 
information i samma utsträckning som tjänstemännen. Utöver detta behöver inte 
yrkesarbetarna samma rörlighet i ett informationsverktyg som tjänstemännen. Då 
yrkesarbetarna behöver medföra verktyg och material skulle informationsverktygen innebära 
ytterligare ett arbetsmoment vilket skulle leda till minskad effektivitet i deras arbete.  

I frågan om vad som ska användas i valet mellan Motion Tablet och iPad kan vi utifrån 
studien dra slutsatsen att iPad har de funktioner som behövs för arbete ute på arbetsplatsen. 
Program som är Windows-baserade kräver användning av MT. Detta arbete kan utföras i 
kontorsmiljö för att sedan presenteras i format som kan användas i iPad för att på så vis 
erhålla rörligheten. Fördelar med MT är att den kan ersätta vanliga datorn samtidigt som det 
ger viss rörlighet. Det som gör iPad enklare att använda på byggarbetsplatsen är användandet 
av applikationer, vilket gör program och användandet snabbare och då applikationerna är mer 
anpassade till verktygets storleksformat, vilket medför enklare navigering i verktyget. 
Tjänstemännen behöver inte den robusthet som finns i MT. I jämförelse mellan iPad och MT 
med avseende på format och smidighet är iPad det rekommenderade informationsverktyget. 

 

5.5. Metodkri tik  
 
Frågorna som ställdes i intervjuerna kunde upplevas som svåra för vissa att förstå och ge klara 
svar på . Detta gjorde att vi fick anpassa frågorna till den intervjuade personen. Detta 
medförde att svaren kunde bli riktade när vi var tvungna att förklara vad som menades med 
frågan och ge exempel. Det var även svårt att fullt ut göra deltagande observationer på hur de 
arbetade med informationsverktygen då de olika projektplatserna hade nått olika långt. 
Personerna i studien var måna om att visa för oss hur de arbetade istället för själva arbeta som 
om vi inte var på plats. Det förekom även att de observerade personerna gärna visade hur de 
kunde arbeta med verktygen istället för att visa hur de arbetade med dem idag. Detta berodde 
på att de såg potentialen i arbetssätten men inte riktigt nått dit i användandet.  

 

5.6. Förslag till fortsatt utveckling 
 
Undersöka hur informationsverktygen kan användas för att enklare strukturera logistiken vid 
ankomstkontroll. Det finns potential i att använda streckkodsläsaren som finns på Motion 
Tablet.   

Djupare gå in på att se hur informationsverktygen kan användas i de olika processerna för 
byggstyrning, genom att se på utveckling av mjukvaran. 
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Vår studie avgränsas till att se på tre yrkeskategorier. Detta skulle kunna utvecklas genom att 
även se på dessa kategoriers olika discipliner och utveckla verktygens användning till olika 
specialister så som mättekniker, fältgeotekniker och laborationstekniker. Verktygens 
användning skulle kunna utvecklas för att se informationsflödet ut från byggarbetsplatsen.   
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Bilaga 1: Intervjuformulär 
  

Datum:_________________________  

Namn: ______________________________ 

Ålder: _______________________________ 

År i branschen:________________________ 

Projekt: _____________________________ 

Tjänst:  Produktionschef □ Arbetsledare □ Yrkesarbetare □  

Godkännande till ljudupptagning och foto □ 

 

1 Vilken information krävs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

1.2 Vilka skillnader finns det i information beroende på arbetsuppgift/aktivitet? 

1.3 Vilka skillnader finns det i informationsbehov beroende på produktionsfas?  

2 Anser du att du har rätt handlingar vid rätt tillfälle när ett arbetsmoment ska utföras(både 
digitalt och analogt)?  

2.2 Om nej finns det någonting du skulle kunna ändra på för att förbättra detta? 

3 Känner du till de informationsverktyg som utvärderas idag? 

3.1 Vad har du för tankar och idéer om dess potential? 

4 Hur delges planering, tidplaner och protokoll från olika möten (dag, vecka, månad) och 
arbetsberedning?  

5 Vilka förbättringsmöjligheter ser du vad gäller informationsspridning? 

6 Vilka behov av hjälpmedel anser du finns för informationshantering i dina arbetsuppgifter?  

7 Finns något system för hur pappersritningar hanteras idag? 

7.1 Hur anser ni att systemet för ritningshantering fungerar? 

8 Vad har du för hjälpmede att tillgå idag för informationshantering (bygghandlingar, 
beskrivningar, kontrakt, information för material)?  

9 Hur anser du att användandet av verktyget påverkat effektiviteten i ditt arbete på 
arbetsplatsen (dina rörelser och förflyttningar)?   
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10 Har informationsverktyget förändrat din arbetsmiljö?  

iPad 

Vad är positivt med iPad?  

Vilken potential ser du i verktyget? 

I vilka arbetsuppgifter används verktyget?  

Finns det något hinder för att använda verktyget(tid, kunskap, tillbehör, miljö)? 

Vilka begränsningar finns i arbetet med iPad(format)?  

Vilka förbättringsmöjligheter ser du? 

MT  

Vad är positivt med MT? 

Vilken potential ser du i verktyget? 

I vilka arbetsuppgifter används verktyget?  

Finns det något hinder för användandet av verktyget(tid, kunskap)? 

Vilka begränsningar finns i arbetet med MT?  

Vilka förbättrings möjligheter ser du?  
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Bilaga 2: Intervjuformul är för potentiella användare  
 

Datum:_________________________  

Namn: ______________________________ 

Ålder: _______________________________ 

År i branschen:________________________ 

Projekt: _____________________________ 

Tjänst:  Produktionschef □ Arbetsledare □ Yrkesarbetare □  

Godkännande till ljudupptagning och foto □ 

 

1 Vilken information krävs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

1.2 Vilka skillnader finns det i information beroende på arbetsuppgift/aktivitet? 

1.3 Vilka skillnader finns det i informationsbehov beroende på produktionsfas?  

2 Anser du att du har rätt handlingar vid rätt tillfälle när ett arbetsmoment ska utföras(både 
digitalt och analogt)?  

2.2 Om nej finns det någonting du skulle kunna ändra på för att förbättra detta? 

3 Känner du till de informationsverktyg som utvärderas idag? 

3.1 Vad har du för tankar och idéer om dess potential? 

4 Hur delges planering, tidplaner och protokoll från olika möten (dag, vecka, månad) och 
arbetsberedning?  

5 Vilka förbättringsmöjligheter ser du vad gäller informationsspridning? 

6 Vilka behov av hjälpmedel anser du finns för informationshantering i dina arbetsuppgifter?  

7 Finns något system för hur pappersritningar hanteras idag? 

7.1 Hur anser ni att systemet för ritningshantering fungerar? 

8 Vad har du för hjälpmede att tillgå idag för informationshantering (bygghandlingar, 
beskrivningar, kontrakt, information för material)?  

10 Tror du att informationsverktyget kan förändra din arbetsmiljö?  
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iPad 

Vad tror du om att använda iPad i ditt arbete?  

Vilken potential tror du finns i verktyget? 

I vilka arbetsuppgifter tror du att verktyget kan användas?  

Tror du det finns något hinder för användning av verktyget(tid, kunskap, tillbehör, miljö)? 

Tror du det finns några begränsningar i arbetet med iPad(format)?  

 
MT  

Vad tror du om att använda MT i ditt arbete?  

Vilken potential tror du finns i verktyget? 

I vilka arbetsuppgifter tror du att verktyget kan används? 

Tror du det finns något hinder för användning av verktyget(tid, kunskap, tillbehör, miljö)? 

 Tror du det finns några begränsningar i arbetet med MT?   

 

 

 

 

 

 
 

 


