
 

BY1709 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 

 

BIM 360 Field – Effektivisering 
av kvalitetsprocessen i 
produktionsskedet 

Adam Sjögren 
 



 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp  

Umeå Universitet, VT 2017 
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Sammanfattning 
Digitaliseringen är på uppgång i byggbranchen där BIM-programvaror tar allt mer mark. 
Eftersom Skanska har upptäckt att det råder en allt för låg grad av helt färdigställda projekt, 
vilka medför höga garantikostnader, behövs bättre kontroll av brister för en tillfredsställande 
överlämning till kund. BIM 360 field är en programvara från Autodesk som har till syfte att 
utöka dokumentationen av avvikelser inom projekten. Därtill har programvaran ytterligare 
funktioner som kan hjälpa i arbetet med att digitalisera kvalitetsprocessen.  
 
BIM 360 field har tillämpats på Skanskas projekt NUS By 5B, vilket omfattar en ombyggnad 
samt tillbyggnad av en äldre sjukhusbyggnad i Umeå. Genomförandet har bedrivits med 
hjälp av en iPad samt webbgränssnittet i programvaran.  
 
Syftet har varit att utvärdera programvarans funktioner inom kvalitetsprocessen. Tanken är 
att BIM 360 field framförallt ska effektivisera hanteringen av avvikelser, men även underlätta 
inom erfarenhetsåterföring och kvalitetskontroller. 
 
Författaren har haft som mål att rangordna funktionerna ”issues”, ”checklists”, ”tasks” och 
”equipment” med avseede att utvärdera funktionerna inom effektiviseringen av kvalitets-
processen.  
 
Tillsammans med rangordningen består resultatet av enkätsvar från respondenter inom två 
byggprojekt. Byggprojekten har tillämpat BIM 360 field och deras enkätsvar har 
sammanställts i en tabell.  
 
”Issues”, vilket är en avvikelsehantering i programvaran är den bäst lämpade funktionen i 
BIM 360 field för att effektivisera arbetet med kvalitetsprocessen. Funktionen är i sin 
avvikelsehantering mest användbar i förbesiktningar samt slutbesiktningar för att släcka 
besiktningspunkter. Respondenterna inom de tillfrågande projekten instämmer delvis i dessa 
slutsatser. 
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Abstract 
BIM-software programs are getting more frequently used in the construction business. 
Digitalization of the quality process might be necessary to firmly document the quality 
inspections for the customer’s satisfaction. Skanska has noticed that there is a low rate of 
totally completed projects, with the consequence that the completion of those issues is with a 
raising cost of the projects. BIM-360 field is an iPad-software from Autodesk that has its 
main purpose to solve the problem with poor documentation of quality controls and to 
handle the issues that occurs in the building process.  
 
In this study, BIM 360 field has been practiced at the project NUS 5B, Umeå to evaluate its 
functions in the quality process.  
 
The result of this study has been an evaluation of the functions “issues”, “checklists”, “tasks” 
and “equipment” in their use to handle the quality process with a higher rate of 
documentation. Beyond this evaluation, comments from two other responding projects that 
have been using BIM 360 field have been complied to a list in order to see their opinions.  
 
“Issues” is the best function in its use to speed up the completion of the projects. This 
function is best used in pre-inspections and final-inspections to complete issues in a more 
effective way. The respondents that have commented the software BIM 360 field agree partly 
with this conclusion.   
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Förord 
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projekt NUS By 5B i Umeå och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Jag vill tacka min handledare Anders Taflin för rådgivning, lån av dator och iPad i 
genomföradet av detta arbete. Jag vill även tacka samtliga på projektet NUS 5B där jag 
bedrivit arbetet för ett väldigt gott tålamod, bemötande och handledning. 
 
Då jag nu avlutar min utbildning och påbörjar min anställning på Skanska, vill jag tacka alla 
som har haft förtroende för mig i min utveckling under studietiden. Jag har för avsikt att 
nyttja mina lärdomar och erfarenheter, både från min utbildning och praktik i mitt framtida 
arbete. 
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1. Inledning 
Skanska har upptäckt via sin nollfelsmätning att kvalitetsbristerna är allt för stora i sina 
projekt. De senaste sju åren har i snitt 70% av projekten inte varit helt färdigställda vid 
överlämnandet, vilket medför höga utgifter för garantiarbeten hävdar Andreas Atto [8].  
 
Störningar och kvalitetsbrister blir endast dokumenterade till en bråkdel med följd att 
kostnader för avvikelser är svåra att spåra. Det finns stor potential att bli bättre på att 
hantera dessa brister och därmed öka sin lönsamhet. I Andreas Attos dokument; BIM 360 
field – Genomgång på projekt [8] anser han att verktyget BIM 360 field är en programvara 
som ska kunna dokumentera dessa brister och störningar för en framtida spårning av 
kostnaderna. 
 
Enligt Krystian Macek [10] har Skanska Norge har använt Autodesk BIM 360 field sedan 
2011 som hjälpmedel till dokumentationer, besiktningar samt kvalitetssäkring på 
byggplatser. Macec förklarar att Skanska Norge anser att överlämnandet till kund 
effektiviseras med färre brister och att projektet lättare uppnår planerad budget. Skanska 
Norges pilotprojekt ”Statoil Project”, en kontorsbyggnad på 67000 kvm gav väldigt positiv 
feedback från berörda parter, vilket medfört att Skanska beslutat att fortsätta användandet av 
programvaran säger Macek.  

1.1 Syfte 
Erfarenhetsåterföring tillhör en del i arbetet med kvalitetsprocessen tillsammans med 
egenkontrollplaner samt avvikelsehantering. Dessa områden är viktiga att arbeta med för att 
kunna utföra ständiga förbättringar samt för att försäkra kundens önskvärda kvalitet. Syftet 
med studien är att framhäva samt värdera programvaran BIM 360 field i sina funktioner ute i 
fält genom en tillämpning för att belysa dess användningsområden inom kvalitetsprocessen.  

1.2 Mål 
Målet är att efter avslutade studier kunna presentera de viktigaste funktionerna i BIM 360 
field för att utvärdera deras nytta i att effektivisera arbetet med kvalitetsprocessen hos 
Skanskas arbetsledning. Målet är att rangordna funktionerna efter tillämpningen och 
respondentkommentarerna. Programvarans upplevda fördelar och nackdelar kommer att 
presenteras med utgångspunkt från referensprojektet och respondentkommentarerna. 

1.3 Avgränsningar  
Denna studie kommer att ske i produktionsskedet relaterat till projektet By 5B, Norrlands 
Universitetssjukhus. Funktionerna i BIM 360 field har avgränsats till ”issues”, ”checklists”, 
”tasks” och ”equipment”. Övriga funktioner i programmet lämnas åt sidan. Respondenterna 
till enkäten har avgränsats till två byggprojekt av relevans. 
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1.4 Metodbeskrivning  
Rapportens framställande påbörjades med en datainsamling i form av en litteraturstudie, 
med syfte att skapa en förståelse i vikten av kvalitetssäkring samt hantering av avvikelser 
inom byggproduktion. Datainsamlingen bestod även av att studera programvaran BIM 360 
fields funktioner som innefattar avvikelsehantering och kvalitetssäkring.  
 
En samling frågor stukturerades fram enligt (bilaga 1), till olika byggprojekt som bedriver 
användning av programvaran BIM 360 field. Niklas Svenman på Skanska har angett två 
projekt som anses ge störst utfall av frågeställningen.  Tillämpningen av BIM 360 field på 
referensobjektet valdes att omfatta fyra av de olika funktioner som anses mest användbara 
för att effektivisera arbetet med kvalitetssprocesen för Skanskas arbetsledning. Projektet är 
ett av de första i Umeå som använder BIM 360 field, varför Skanska har av intresse att få en 
utökad kunskap om hur programvaran fungerar i praktiken. 

1.4.1 Datainsamling 
Litteratur har studerats inom traditionell avvikelserapportering samt kvalitetsarbete, både 
digitalt samt i bokform. Skanskas egen komma igång guide för BIM 360 field på hemsidan 
One Skanska omfattar en av de digitala källorna tillsammans med vetenskapliga rapporter. 
Bilder och dokumentation från referensprojektet har samlats in samt att berörda personer på 
projektet har tillfrågats angående programvarans nytta.  

1.4.2 Val av respondenter 
Med avseende att få olika referenspunkter till användandet av BIM 360 field valdes 
respondenter med projekt i olika byggskeden för att utge en viss spridning av åsikter 
angående programvaran. En enkät skickades ut till Skanskas arbetsledning på följande 
projekt; 

• BoKlok, Kv. Dallas, Söderhamn – Uppstartsskedet 

• Entré Kungsängen, Uppsala - Avslutat 

1.4.3 Tillämpning på referensprojekt 
Tillämpningen på referensprojektet utfördes med hjälp av en iPad där programvaran BIM 
360 field installerats. De funktioner i programmvaran som valdes ut för att tillämpas har av 
författaren i samråd med handledare inom Skanska, utsetts med avseende att vara mest 
lämpliga vad gäller effektivisering av kvalitetsprocessen i produktionsskedet. Bilder från 
tillämpningen har bifogats i rapporten för att tydligare beskriva arbetsgången i funktionerna. 
  
Programfunktionerna som tillämpats på referensprojektet omfattar; 
 

• Issues 

• Checklists 

• Tasks 

• Equipment 
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2 Teori 
Med tanke på att BIM 360 field är ett kvalitetssäkringsverktyg som ger en möjlighet att 
hantera avvikelser samt erfarenhetsåterföring digitalt, är det av vikt att vara införstådd vad 
just dessa områden innefattar. Kapitlet har för avsikt att skapa förståelse för BIM, BIM 360 
field, kvalitetsprocessen samt hur arbetet med kvalitet behandlats innan BIM 360 field 
började användas inom Skanskas projekt.  

2.1 BIM 
BIM är ett begrepp inom byggbranschen vilket enligt Helena Lidelöw et al. [2] betyder 
Building Informaiton Modelling. Det är en utveckling av CAD, vilket länge varit standard 
inom datorbaserad ritningsframställning. CAD står för computer aided design vilket 
effektiviserade arbetet från den tidigare ritningsframställningen för hand där 
ritningshandlingarna inte kunde lagras digitalt.  
 
Då ingen uppdateringsautomatik var möjlig i första upplagorna av CAD blev ritningsfel 
vanligt förekommande i projekt som behövde flera vyer. Dagens 3D-cad förtydligar modellen 
men 2D-cad försvinner troligtvis aldrig då noggranna detaljer behöver förklaras menar 
Lidelöw [2]. Tanken med BIM är att kunna lagra mer information till 3D-modellen, så som 
vikt, mängder, monteringsanvisningar etc. Den främsta möjligheten med BIM är att kunna 
lagra information i företaget som senare kan återanvändas för tids- och 
kvalitétsförbättringar.   

2.1.1 BIM 360 Field 
BIM 360 field är en BIM-programvara som används i fält för att dokumentera problem, 
framställa och hantera egenkontroller, upprätta arbetsordrar samt lagra dokument under 
projektets gång. Enligt A2KTechnologies [6] hette BIM 360 field tidigare Vela Systems men 
köptes upp av företaget Autodesk©.  
 
Vidare förklarar A2KTechnologies att BIM 360 field hanterar problemrapportering, 
kvalitetskontroller, erfarenhetsåterföring samt bidrar till en snabbare driftsättning av 
fastigheten genom att släcka besiktningspunkter på ett effektivare sätt. Lagring av 
information i form av driftmanualer och underhåll till förvaltningsskedet är även möjlig vad 
gäller exempelvis uppvärmnings- och ventilationssystem. BIM 360 fields funktion i form av 
att medföra dokument samt BIM-modellen ut på byggplatsen för en enklare och snabbare 
åtkomst av exempelvis montageanvisningar samt specifikationer på produkter.  
 
Mätningar av kvalitetsprocessen är möjliga i programvaran där grafer och statistik finns lätt 
överblickbart för att sedan skickas vidare till intressenter via rapporter. Mätningarna kan 
exempelvis utgöras av tid för åtgärdande av problemen samt hur många problem som ligger 
på varje entreprenör. Programmet kan även ge en överblick angående hur 
underentreprenörer och samarbetspartners sköter åtgärdandet av problem, vilket kan ge en 
bild av hur det fortsatta samarbetet ska fortlöpa med de berörda i framtiden [6]. 
 
BIM 360 field är uppdelat i två segment: BIM 360 mobile, vilket är en app som används ute 
på byggplatsen via iPad samt BIM 360 field som är ett webläsargränssnitt där administrering 
av projektet samt rapporter hanteras, förklarar A2KTechnologies [6]. 
 
För att komma igång med användandet av programvaran BIM 360 field krävs en licens från 
Autodesk poängterar Atto [8]. 
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Enligt A2KTechnologies vänder sig BIM 360 field till följande användare; 

• Entreprenörer för hantering av processer samt intressenter i byggprojekten. Det 
ger även god insyn samt styrning av underentreprenörers arbeten. 

• Underentreprenörer som i programmet kan hantera interna processer samt 
uppgifter på byggplatsen i form av egenkontroller, installationsanvisningar 
etc. 

• Arkitekter och konstruktörer i förmedlingen av BIM-relaterad information ut 
till byggplatserna. 

• Projektägare samt projektutvecklare i det ekonomiska intresset vad gäller 
effektivisering av kvalitet samt tidplan.  

 
AppliedSoftwareAEC [26] förklarar i sin video ”issues” att när brister i utförande noteras så 
kan dessa problempunkter läggas till av projektadministratören under funktionen ”issue”. 
Detta kopplar problemet till en specifik underentreprenör eller person. Därefter kan 
underentreprenören efter synkning av applikationen i sin iPad få tillgång till dessa uppgifter 
för att sedan åtgärda bristen. Möjlighet finns att svara med en kommentar och/eller en bild 
på det åtgärdade problemet. Synkningen är bara möjlig när internetåtkomst finns i Ipad som 
annars fungerar i ett offlineläge. 
 
Vidare förklarar AppliedSoftwareAEC [19] att checklists är en funktion för att skapa 
egenkontroller för olika arbetsmoment och byggdelar som installeras till byggnaden. Detta 
för att säkerställa god kvalitet på de arbeten som utförs i projektet. Det är möjligt att ange 
signaturer för godkännande från den som utför egenkontrollen, ansvarig för kvalitet på 
byggplatsen samt från beställaren utsedd kontrollant. Checklistorna kan även väljas att 
skrivas ut. 
 
Med hjälp av funktionen ”tasks” kan olika typer av uppgifter skickas till personer inom 
projektet. Det kan handla om att uppmärksamma milstolpar, leveranser eller olika 
kontroller. Möjlighet finns att länka till ”issues” samt ”equipment” ifall det finns någon 
koppling till uppgiften. När en uppgift tilldelas en person kan lokalisering, tid för åtgärd samt 
vem som är ansvarig anges. Det är sedan möjligt att ändra status på uppgiften av utföraren 
för en återkoppling menar AppliedSoftwareAEC i sin video Bim 360 field – Tasks [21]. 
 
Med hjälp av funktionen ”equipment” berättar AppliedSoftwareAEC [20] att streckkoder kan 
skannas för att knytas till olika byggmaterial samt utrustning som installeras i byggnaden. I 
denna funktion går byggdelar att importera från ett exceldokument eller BIM-modellen för 
att sedan knytas till olika egenkontroller samt att bilagor kan bifogas till byggdelarna i form 
av installationsanvisningar. I funktionen kan det exempelvis anges installationsdatum, vem 
som installerat produkten med signatur samt status för byggdelen som en form av 
mottagningskontroll. Funktionen är även till fördel för dokumentation till det det senare 
förvaltningsskedet där underhåll av utrustning samt byggdelar blir nödvändig. 
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För att underentreprenören ska komma igång med användandet av BIM 360 field krävs en 
iPad samt inbjudan till det aktuella projektet av projektadministratören. En snabbkurs på en 
halv dag är rekommenderat för att introducera samt vänja arbetarna vid programvaran, 
vilket ger en mycket kort startsträcka till att påbörja användandet påpekar Atto [8].  

2.2 Teoriområden kring kvalitetsprocessen 
Kvalitet är ett ord som härstammar från latin med betydelsen beskaffenhet. Benämningen av 
kvaliteten på en produkt kan förklaras som ”dess förmåga att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundens behov och förväntningar” menar Bergman och Klefsjö [22]. Beställaren 
ställer krav på den som ska utföra en byggnadsentreprenad att det finns ett bra 
kvalitetssystem för projektet. Nordstrand och Révai förklarar i boken Byggstyrning (2006) 
[1] att detta system ska innehålla olika punkter för kvalitet under projektets gång. 
Formuleringen av dessa krav förenklas till beställarens fördel via AMA AF (allmänna 
föreskrifter). Där kan det exemelvis anges krav på vilka behörigheter som ska finnas för olika 
utföranden samt vilka kontroller som ska genomföras. 
 
Det åligger produktionschefen på projektet att upprätta de egenkontrollplaner, vilka finns 
angivna i kontrollprogrammet menar Skanska på sin hemsida Vårt sätt att arbeta – 
egenkontrollplaner [12]. Skanska har ett förberett dokument för egenkontrollplan som visar 
vilka punkter som ska kontrolleras för respektive arbetsmoment.  
 
Enligt EKS 9 14 § [24] ska materialkontroll samt mottagningskontroll utföras innan 
materialen byggs in för att säkerställa att materialen uppfyller kraven från boverkets 
konstruktionsregler.  
 
Vid händelse av avvikelser samt för att kunna rapportera dessa avvikelser bör man förstå 
ordets innebörd. Definitionen av en avvikelse benämns enligt Persson och Svedberg [15] i sin 
rapport utveckling av en metod för avvikelsehantering i byggföretag (2007),  

”En avvikelse är en aktivitet eller ett resultat som inte motsvarar 
fastställda krav och kan orsakas av alla inblandade aktörer”.  

Persson och Svedberg tillägger även för att tydliggöra vad som ska rapporteras;  

”rapportering av avvikelser ska ske vid en kostnad större än 1000 kronor 
och/eller en tid längre än 30 minuter, vid risk för upprepning ska även 
avvikelser mindre än detta rapporteras.” 

När avvikelser påträffas menar Skanskas manual för Vårt sätt att arbeta – 
Avvikelsehantering [11] att en avvikelserapport (figur 1) ska utföras över dessa med en 
åtgärdsplan för att sedan skickas till beställaren som godkänner förfarandet. 
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Figur 1. Avvikelserapport 

 
Avvikelsehanteringen bygger dock, enligt Lindfors [16], till stor del på att rapporteringen 
fungerar. När organisationen på ett byggföretag inte ställer tydliga krav på dokumentation  av 
avvikelser samt inte ger någon återkoppling på rapporteringen medför detta till att 
medarbetarna känner rapporteringen som meningslös. Detta kan resultera i att 
organisationen inte lär sig av tidigare fel. När en rapportering sker hävdar Persson och 
Svedberg [15] att;  

”om responstiden är längre än 48 timmar finns det risk att motivation 
sjunker” 

 
Besiktningar är en viktig del i kvalitetsprocessen vilka syftar till att avgöra om det föreligger 
fel påstår Nordstrand och Révai [1]. Entreprenören har åtagit sig att utföra, slutföra och 
överlämna en entreprenad enligt kontraktshandlingarna. Besiktningar är därmed ett sätt att 
kontrollera produkten. I standardavtalen ”Allmänna bestämmelser” [14] anges att 
besiktningar utgör en kontroll för beställarens säkerhet. Beställaren utser en besiktningsman 
med relevant kompetens med uppgift att objektivt bedöma byggnadsentreprenadens 
utförande. Det åligger besiktningsmannen därmed ett stort ansvar vilket kräver teknisk, 
juridisk kompetens samt erfarenhet inom yrket. 
 
Enligt ABT 06 [17] har totalentreprenören tio års ansvarstid samt en inledande garantitid. 
Om ingen annat avtalats så gäller fem års garanti för entreprenadens utförande samt två år 
för material. Vissa variationer för material eller varor kan förekomma där den längre 
garantitiden är den gällande. I ansvaret under entreprenadtiden är entreprenören ständigt 
ansvarig för skador som uppstår på ej avlämnade delar. Dessa skador kan leda till förseningar 
i entreprenaden som bryter mot kontraktstiden vilket i sin tur leder till en ersättning i form 
av vite från entreprenören till beställaren. 
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Partnering omfattar en samverkansentreprenad. Det kan beskrivas som ett samarbete mellan 
aktörer, vilket skulle kunna höja kvaliteten inom projekten påstår Gösta Fernström [18]. Det 
handlar om exempelvis konsulter, beställare och entreprenörer. Eftersom 
konkurrensupphandling inte bedrivs i denna upphandlingsform krävs ett stort förtroende till 
de olika aktörerna från beställaren. Man uppnår detta förtroende genom att öppet visa sin 
bokföring under projektets gång samt ge en tät uppföljning av projektets fortskridande. 
Denna typ av arbetsform kräver stor erfarenhet och professionalitet hos beställaren samt att 
aktörerna i projektet ser till projektnyttan istället för sin egen ekonomi. Denna arbetsform är 
alltså beroende av ett gott samarbete samt en god kommunikation under projektets gång, 
säger Söderström [7].   
 
Nordstrand och Révai [1] beskriver att samordningsmöten (UE-möten) har som syfte att 
samla de berörda underentreprenörerna i byggprojektet för avstämning samt se till att 
samarbetet mellan entreprenörerna fungerar önskvärt. Dessa möten hålls vanligtvis 
varannan vecka, men kan variera beroende på vilken del i byggskedet man befinner sig i. 
Dessa möten är tilltänkta för erfarenhetsåterföring på den uppföljningsplan, vilken bör 
upprättas innan byggstart för att ge en god kontroll över byggprojektets framdrift. De som 
kallar till samordningsmöten är platschef eller installationssamordnare. De övriga kallade är 
exempelvis planerare, arbetsledare samt representanter för underentreprenörer och 
sidoentreprenörer. Dessa möten är speciellt viktigt för installatörer som behöver samordnas 
vad gäller montageplanering, upplagsplatser, leveranser samt skyddsfrågor för att underlätta 
samarbetet. 
 
När byggprojektet går från planering till produktion ställs man inför verkligheten där 
genomförandet inte alltid flyter som planerat. Nordstrand och Révai [1] anser att störningar 
kan bero på olika faktorer, men är ofta bundna till resurser på byggplatsen. Dessa resurser 
kan röra sig om material, personal, maskiner etc. Beställaren kan även ha en oklar bild i ett 
inledande skede, vilket medför många ändrings- och tilläggsarbeten.  
 
Otydligheter i förfrågningsunderlaget leder till ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) som kan 
driva på projektets slutkostnad. Genom att tidigt inkludera olika entreprenörer i sitt 
byggprojekt som får ge sina erfarenheter om tidigare projekt som varit liknande, minskar 
riskerna av ÄTA och onödiga felsteg i planeringen med kvalitetsbrister som följd hävdar 
Helena Lidelöw et al. [3].  
 
Erfarenhetsåterföring är ett sätt för att ständigt utveckla både samarbete mellan 
entreprenörer samt sin interna kvalitetsprocess. Förenklat kan erfarenhetsåterföring 
beskrivas som att man samlar information från ett byggprojekt, vilken senare kan användas 
till nästa. Detta för att undvika samma misstag som tidigare samt utöva de metoder som 
fungerat tillfredsställande skriver Johansson och Karlsson i sin rapport; En lärande 
besiktningsprocess [4]. Detta kan dock ha ett visst beroende till att projekten, alternativt att 
arbetsmomenten utförs med viss kontinuitet för att ge ett tillfredsställande utfall. 
 
Erfarenhetsåterföring är svårt att erhålla i ett önskat flöde inom projektbaserade arbeten då 
aktörer inom projektet ser få fördelar med att meddela andra om problem. Det sker på 
bekostnad av sin egen arbetstid som man inte får betalt för samt kan dessutom generera 
merarbete för ens egen del som man kan tjäna mer pengar på i form av ÄTA-arbeten. 
Erfarenhetsåterföring är viktigt att omvandla till data då det annars stannar hos enskilda 
individer. Ett viktigt moment i erfarenhetsåterföring är att ständigt efterfråga dessa data 
uppifrån i kedjan för att hålla engagemanget uppe hos arbetarna. För att dra paralleller till 
lean-production så är erfarenhetsåterföring en vanlig punkt i mötesdagordningen hävdar 
Lidelöw et al. [2]. 
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3 Beskrivning av referensprojekt 
Skanska har åtagit sig projektet NUS By 5B, vilket är en ombyggnad samt tillbyggnad av en 
fastighet belägen inom sjukhusområdet i Umeå. Enligt Ulf Widmarks - paragafförslag till 
landstingsfullmäktige [25] rör det sig om en gammal byggnad uppförd 1946 där 
verksamheten tidigare bedrivit bland annat djurförsökslaboratorium, tandläkare samt 
forskning av olika slag.  
 
En ny verksamhet kommer att inrymma de nya lokalerna vilka kommer att anpassas för detta 
samt att byggnaden får en helt ny livscykel i och med denna renovering. Hela byggnaden 
berörs av renoveringen utom vissa tekniska utrymmen belägna i plan 1.  
 
Ombyggnaden omfattar 5200 kvm där den inre planlösningen ändras för att passa den nya 
verksamheten. Tillbyggnaden består av 1600 kvm, vilken omfattar ett nytt våningsplan samt 
fläktrum med taköverbyggnad.   
 
Beställare av projektet är Västerbottens läns landsting med en målbudget på 125,4 Mkr [25]. 
Entreprenadformen bedrivs som en totalentreprenad med ett partneringsamarbete. 
Projektering av byggnadsentreprenaden har utförts av White arkitekter samt WSP.  
 
Underentreprenörer som kommer att beröras av Bim 360 field i detta projekt är: Assemblin 
EL, Caverion (vent), Caverion (vs), Schneider Electric (styr) samt ev. PJ´s måleri närmare 
besiktningsskedet säger Niklas Svenman [22].  
 
Kvaliteten granskas av en kontrollansvarig som beställaren utser, vilken på projektet By 5B är 
kontrollansvarig enligt PBL (plan och bygglagen) från Sweco. Egenkontrollplaner ska 
upprättas av produktionsschefen och uppvisas för kontrollansvarig vid uppmaning för att 
bevisa att entreprenaden utförts enligt beställarens önskvärda kvalitet.  
 
Arbetsledarna är på By 5B delegerade att upprätta egenkontrollplaner samt komplettera med 
bilder till arbetsmomenten säger arbetsledaren Patrik Lund [13]. Skanskas arbetsledning 
utför mottagningskontroller på BY 5B genom en granskning av följesedlar gentemot det som 
levereras. Följesedlarna sparas sedan som en del av dokumentation för beställarens säkerhet 
förklarar Lund [13]. 
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4 Tillämpning på referensprojekt 
Inledningsvis började denna tillämpning med en utbildningsdag tillsammans med Niclas 
Svenman, utbildningsansvarig inom BIM 360 field. En utbildningsdag krävdes eftersom 
byggplatsen By 5B inte påbörjat användandet av programvaran. Det som förberetts inför 
genomgången var att ladda upp relationshandlingar i form av planritningar, vyer av projektet 
samt dokumentera några punkter på projektet för att lägga in dessa i systemet. Utbildningen 
hölls tillsammans med ledande montörer från UE samt arbetsledare från Skanska för att 
skapa en djupare förståelse av programvaran.  
 
Inom tillämpningen av BIM 360 field på referensprojektet har följande programfunktioner 
studerats; 

• Issues 

• Checklists 

• Tasks 

• Equipment 

4.1 Issues 
I genomförandet av projektet har några vanliga problempunkter observerats för att sedan 
dokumenteras med en iPad där BIM 360 field installerats. I detta avsnitt presenteras 
arbetsgången till funktionen ”issues” med hjälp av enkla beskrivningar med bilder. 
  
En brist som upptäcktes var en felaktig höjd för en dörröppning (figur 2) där projekteringen 
legat till grund för misstaget. Problemet lokaliserades på plan 6 i byggnaden vilket angavs 
direkt i mittfliken på ipaden efter ”issues” valts i huvudmenyn. Planritningen för plan 6 blev 
därefter synlig.  
 

 
Figur 2. Felaktig höjd på dörröppning 

 
Dörröppningen lokaliserades på planritningen för att sedan läggas till som en punkt med 
hjälp av pennan uppe till höger. Därefter klickades punkten ut på planvyn (figur 3) för att lätt 
återkoppla lokalisering till berörda entreprenörer.  
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Figur 3. Punktmarkering av problemet på planvyn. 

 
Efter detta benämndes problemet i textfältet för att enkelt återfinnas i listan senare. 
Ytterligare kommentarer hade även kunnat läggas till för en utförligare beskrivning men det 
behövdes inte i detta fall. Ansvarig entreprenör lades till under ”company” eftersom Skanska 
är ansvarig för projekteringen i detta projekt.  
 
En angiven bild av problemet bifogades (figur 4) därefter under fliken attachments för att 
enkelt kunna uppvisa problemet för entreprenören. 
 

 
Figur 4. Bilden på problemet infogades under attachments 

 
Några förinställda orsaker till problemet fanns att välja i fliken ”root cause”. Avvikelse 
(Produktion): Fel i projektering, valdes för att passa bäst (figur 5). Orsakernas 
text/beskrivande rubrik kunde justeras i administratörläge i webgrässnittet men för att hålla 
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det enkelt ändrades inte dessa med orsak till att väldigt många ytterligare felorsaker skulle 
dyka upp beroende på tycke och smak hos olika personer som administrerar projektet. 
 

 
Figur 5. Orsaken till problemet väljs ur en förinställd lista 

 
Därefter angavs status på problemet (figur 6). Detta sattes automatiskt till ”open” när en ny 
”issue” skapades för att markeras som en röd punkt. Om en underentreprenör åtgärdar 
problemet ändrar entreprenören status till ”ready to inspect” ,vilket medför att punkten blir 
gul. Därefter kunde Skanska kontrollera åtgärden för att sedan markera punkten som stängd 
för att avsluta ärendet. Punkten ändrade i detta fall färg till grön samt försvinner ur 
problemlistan. 
 

 
Figur 6. Val av status på problemet 

 
Problemlistan var lätt överblickbar för administratören där listan kunde sorteras efter 
önskemål med exempelvis företagsnamn, ansvarsperson, status på problem med mera. När 
en vecka hade passerat kunde man se statistik i form av staplar samt cirkeldiagram som 
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beskrev vilka entreprenörer som hade flest problempunkter. Genomsnittlig tid för åtgärd av 
problempunkterna kunde även avläsas för att eventuellt kunna se om extra resurser behöver 
tas in för att lösa problemen. Statistik samt problempunkter kunde även via maila, delges till 
olika intressenter. Intressenterna kan exempelvis vara beställare eller kontrollant för att 
direkt kunna hänvisa till problemen som eventuellt uppstår med följd av att tidplanen 
behöver förlängas.  
 
Niclas Svenman berättade att underentreprenörernas rättigheter i programmet dock är 
begränsade. De kan bara se entreprenörens tillagda ”issues” som blivit tilldelade deras 
företag eller kontaktuppgifter, medans projektadministratören har överblick över samtliga 
problempunkter. Det är även möjligt att använda funktionerna ”equipment” samt 
”checklists” för underentreprenörerna tillägger Svenman. Detta med avseende att spara 
information till förvaltningsskedet samt kvalitetssäkra utförda arbeten, men detta kräver 
administration av projektadministratören. 
 

4.2 Checklists 
I genomförandet har befintliga, fysiska egenkontrollplaner tillagts i programvaran för att 
utvärdera funktionen ”checklists” i BIM 360 field. I detta avsnitt följer en enkel beskrivning 
hur funktionen ”checklist” har tillämpats på projektet By 5B. 
 
När en ”checklist” skapades kunde man enkelt hämta befintliga checklists från andra projekt 
samt tillägga ytterligare information om sin specifika byggdel (figur 7). Det fanns under 
genomförandet mängder av egenkontroller som skapats i andra Skanskaprojekt vilket 
effektiviserar arbetet efterhand som fler projekt börjar användandet av BIM 360 field. I detta 
fall hade Skanska en kontrollpunkt i sin befintliga egenkontrollplan för ”väggtyp, 
uppbyggnad, brandtätning enl. 1001.5B-A40-01” som lades till i checklistan för innerväggar 
(figur 8).  
 

 
Figur 7. Tilläggande av kontrollpunkt i checklist 

 
Till detta kunde en ”attachment” läggas till under fliken ”more info”, vilket i detta fall blev 
planritningen som nämns i ”item text”. Väggarna kunde med fördel markeras på 
planritningen om detta önskades. Denna ”checklist” utfördes i webläsargränssnittet för BIM 
360 field men var även möjlig att utföra direkt iPaden. Checklistan blev efter synkning av 
iPad tillgänglig under fliken ”checklist”  
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I denna egenkontroll (figur 8) syntes några vanliga kontrollpunkter för innerväggar. Dessa 
kunde enkelt varieras beroende på väggtyp, alternativt bockas N/A för om kontrollpunkten 
inte är relevant för väggtypen. Plustecknet markerades om kontrollpunkten uppfylldes eller 
minustecknet, om inte. När minustecknet markerades skapades automatiskt en ”issue” där 
man kunde skriva in en förklaring, lägga till en problempunkt på planritningen samt bifoga 
en bild där problemet uppmärksammats. Därefter hamnade bristen i listan för 
problempunkter som nämnts tidigare i rapporten. 
 

 
Figur 8. Checklista för egenkontroll av innerväggar 

 
Checklistan kunde sedan kopieras till nästa våningsplan för att spara tid. Den var även 
tillgänglig för utskrift om kontrollanten önskar detta. Kontrollanten kunde bli inbjuden att se 
samtliga egenkontroller för att enkelt se om brister föreligger eller har blivit åtgärdade. När 
Ipaden synkats efter genomförda egenkontroller blev dessa direkt synliga i 
webläsargränssnittet och således tillgängliga för kontrollanten.   
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4.3 Tasks 
I genomförandet har funktionen ”tasks” tillämpats för att ge en inblick i dess 
användningsområde. Med hjälp av ”tasks” kunde man skicka olika typer av uppgifter till 
personer inom projektet. I detta fall blev det en påminnelse att kontrollera åtgärd av felaktig 
höjd på dörröppningar (figur 9).  
 

 
Figur 9. Angivelse av en uppgift 

 
Detaljer angavs för uppgiften med namn, beskrivning, vem som tillgivits påminnelsen samt 
ansvarig entreprenör. Det kan även anges ett schemalagt datum för uppgiften. Dessa 
uppgifter kan även knytas samman med ”checklistor”, ”equipment” samt ”issues” för att 
tydligt beskriva vad uppgiften gäller.  
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4.4 Equipment 
Funktionen ”equipment” kunde användas för att lägga in utrustning till projektet. 
Funktionen kunde även ha som syfte att användas till mottagningskontroll av diverse 
byggvaror för att säkerställa kvalitet. Denna funktion kan tillämpas för samtliga 
entreprenörer i byggprojektet men programmet tillåter inte att underentreprenörerna utför 
detta själv då de inte har rätt behörighet, vilket medför att det måste gå genom Skanskas 
arbetsledning. 
 
I tillämpning av denna funktion valdes ett fönster som precis anlänt till byggplatsen (figur 
10). QR-koden skannades efter fliken equipment valts i programvaran. QR-koden länkade 
automatiskt till leverantörens hemsida där montageanvisningar samt skötsel kunde avläsas. 
  

 
Figur 10. Skanning av QR-kod 

 
Efter att QR-koden skannats kunde ytterligare information läggas till (figur 11) i form av 
fönstrets lokalisering på olika vyer, egenkontroller för fönstermontage (figur 12), status för 
fönstret samt om ytterligare spårning önskas kunde även serienumret tilläggas. 
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Figur 11.  Information angående fönstret 

 
Fönstret döptes till ”Fönster fasad norr” samt att dess plats angavs till 
NUS5B>Fasad>NorrSöder. I 3d-modellen kunde mer precis angivelse anges genom att klicka 
på det bestämda fönstrets plats. Platsen för fönstret kunde sedan tas fram genom att klicka 
på location. Därefter blev dess placering synlig i 3d-modellen när location markerades i 
menyn.  
 

 
Figur 12. Anknytning till egenkontroll fönstermontage 

 
Inlagda egenkontroller kunde bifogas till fönstret för att ge en tydlig bild av 
kontrollpunkterna för montörerna. När en kontrollpunkt inte kunde uppfyllas, skapades en 
”issue” när man markerade minustecknet i egenkontrollen.  
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5 Resultat 
Syftet med rapporten har varit att framhäva samt värdera programvaran BIM 360 fields 
funktioner genom en tillämpning i fält. Resultatet i denna rapport består av en 
sammanställning av respondentkommentarer, upplevda för- och nackdelar under 
tillämpningen av BIM 360 field samt rangordning av funktionerna. Rangordningen grundar 
sig både på respondenternas enkätsvar samt upplevelser under tillämpningen. 

5.1 Rangordning av funktionerna 
I samband med tillämpningen på referensprojektet har funktionerna som studerats 
rangordnats i tabell 1. Funktionerna rangordnas från användbar till mindre användbar, där 
siffersättning finns från 1-3 för ett förtydligande. 1 är lägst användbarhet och 3 är högst 
användbarhet. Rangordningens syfte är att tydliggöra resultatet för tillämpningarna av 
funktionerna i effektiviseringen av arbetet hos Skanskas arbetsledning, med inriktning mot 
kvalitetsprocessen. De bäst lämpade yrkeskategorierna för respektive funktion anges i 
tabellen samt när i produktionsskede som funktionerna är lämpliga att använda. 
  
Tabell 1. Funktionernas omdömen 

Funktion Rangordning Bäst lämpad yrkes-

kategori 

Lämplighet i 

produktionsskede 

Kommentarer 

Issues 3 Målare/Mattläggare/ 

Installatörer/ 

Arbetsledning 

Hela projektet/ 

förbesiktningar/ 

slutbesiktningar 

Löpande rapportering av 

brister. Bra för att se att 

besiktningspunkter blir 

släckta. 

Checklists 2 Snickare/ 

Arbetsledning 

Hela projektet Enkelt att upprätta 

egenkontroller med bifogade 

bilder samt beskrivningar som 

bilagor. 

Tasks 1 Snickare/ 

Arbetsledning 

Hela projektet Upprättande av uppgifter som 

ska utföras till snickare eller 

andra entreprenörer på 

byggplatsen. 

Equipment 2 Installatörer/ 

Arbetsledning/ 

Förvaltare 

Hela projektet/ 

förvaltningsskedet 

Bifogade 

installationsanvisningar som 

kan knytas till utrustningens 

streckkod. Materialspårning 

till förvaltningsskedet 
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5.2 För- och nackdelar under tillämpningen 
Vid tillämpningen på referensprojektet tillsamans med insamling av enkätsvar från 
respondenter (tabell 2), upptäcktes följande för- och nackdelar med progamvaran BIM 360 
field.  

Fördelar 

• Minskad risk 
BIM 360 field bidrar till en minskad risk som entreprenör genom att identifiera samt 
framhäva problem under projektets gång, vilka kan föra över ansvaret på andra parter i 
projektet. Detta kan ske via en omedelbar rapportering till olika intressenter inom projektet.  

• Effektiviserad samt mer dokumenterad problemhantering 
BIM 360 field kan påskynda tidplanen via ett effektivare flöde av problemhanteringen i 
projekten. Det bidrar till en förbättrad samt mer väldokumenterad överlämning till kund för 
bland annat möjlighet till en effektivare förvaltning.  
 

• Smidigt besiktningsförfarande 
Besiktningsförfarandet kan påskyndas för flera olika parter i projektet med hjälp av BIM 360 
field. Förbesiktningspunkter kan enkelt läggas in för att åtgärdas av olika entreprenörer. Vid 
slutbesiktning kan kontrollanten släcka punkterna direkt i programvaran då åtgärden anses 
tillfredsställande. Detta förutsätter att kontrollanten arbetar med programvaran istället för 
klassisk pärmhantering. 
 

Nackdelar 

• Ingen uppdateringsautomatik till BIM-modellen 
BIM 360 field har inget automatiskt uppdateringssystem till BIM-modellen. Planritningar 
samt 3d modeller läggs till i början eller kompletteras under projektets gång. 

• Avsaknad GPS funktion 
Att införa GPS funktionen i iPad-appen BIM 360 field skulle underlätta lokalisering på 
planritningen. Avsaknaden av detta kändes föråldrat men det finns en förståelse att detta 
skulle medföra stora insatser i programmering.  

• Applikation till mobiltelefon saknas 
En applikation till mobiltelefoner skulle medföra stora besparingar vad gäller smidighet vid 
rapportering av åtgärdade brister hos underentreprenörer. I nuläget behöver utföraren av 
åtgärden hämta eller medföra iPad när bristen ska åtgärdas, vilket känns väldigt klumpigt. 

• Ingen issuerapportering möjlig från Underentreprenörer 
I nuläget kan inte underentreprenörer rapportera brister till huvudentreprenören som kan 
vara lika skyldig till brister. Underentreprenörerna kan endast svara på felrapporteringar 
med bild samt kommentarer. För att långsiktigt medföra någon förståelse annat än i 
besiktningsskedet är denna funktion en nödvändighet i programvaran.  
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5.3 Respondentkommentarer 
Från enkäten som skickats ut till tre respondenter, har respondentkommentarer hämtats in. 
Respondentkommentarerna presenteras här i tabell 2. Reflektioner angående respondent-
kommentarerna diskuteras i kapitel 6.  
 

Tabell 2. Respondentkommentarer 

Allmän upplevelse av programvaran 
 

”Ganska bra”  
 
”Smidigt att använda vid förbesiktningar/besiktningar 
då flera på projektet kan använda det utan att behöva 
göra samma dokumentation två gånger” 

Främsta fördelar 
 

”Alla har omgående tillgång till informationen”  
 
”Tidsbesparing vid åtgärder av besiktningspunkter” 

Upplevd främsta tidsbesparing 
 

”Upplevde ingen tidsbesparing då vi inte använde 
programvaran som tänkt” 
 
”Tidsbesparing vid åtgärder av besiktningspunkter” 

Använda funktioner i programvaran 
 

”Använde det till besiktningsarbeten”  
 
” Library, issues, checklists” 

Nackdelar i programvaran 
 

”Ganska hög tröskel för att komma in i programvaran”  
 
” Programvaran skulle behöva vara synkad med 
Apricon/ Ibinder så man själv slipper lägga upp 
ritningar vid revideringar” 

Upplevelse hos UE angående 
programvaran 
 

” Det varierade mycket, vissa var väldigt anti till att 
använda något nytt system och jag fick lov att skriva ut 
protokoll. UE var inte upphandlade med att de skulle ha 
en Ipad.”  
 

” Lämpligt att de får en notifikation via mail med exakt 

plats och foto vid fel” 

Yrkesgrupp som ser de största 
fördelarna med programvaran 
 

” Jag ser att jag får en bra överblick och kontroll med 
hjälp av programvaran i slutskede.”  
 
”I detta projekt tror jag BoKlok ser störst nytta av det då 
de kan se vart felen är och undersöka om det är 
genomgående. De kan även bedöma om de ska åtgärda 
felen själva eller om vi ska göra det baserat på 
omfattningen.” 
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6  Diskussion 

De följande programvaruområden som provats på projektet BY 5B kommer här att diskuteras 
angående deras nyttoområden i användandet för att effektivisera arbetet med 
kvalitetsprocessen för Skanskas arbetsledning. Rangordningen har varit svår att bedöma på 
grund av den begränsade tiden inom projektet, vilket kunde gett ett bättre resultat om en 
längre tidsperiod studerats. Rangordningen av funktionerna bedömdes utifrån tillämpningen 
på referensprojektet samt respondenternas kommentarer vilket har medfört att 
rangordningen ser ut som förklarat. Om fler referensprojekt tillfrågats hade ytterligare 
vinklar ur programvaran BIM 360 field kunnar hämtas in för en bredare inblick. 

6.1 Issues 
Funktionen ”issues” möjligheter att sätta ut punkter för avvikelser på planritningen 
tillsammans med olika attachments i form av bilder medför att missförstånd är i stort sett 
omöjliga. Baksidan med denna funktion i nuläget är att rapportering av brister endast är 
möjliga uppifrån projektadministratörer, vilket enligt olika entreprenörer på BY5B medför 
att mycket av nyttan försvinner. Lika väl som Skanska för över ansvaret för olika brister 
under entreprenaden på andra entreprenörer behöver de själva kunna försvara sig då 
exempelvis inte tidplanen följs. För att denna funktion skulle vara helt tillfredsställande 
behövs även en mobilapplikation istället för att släpa runt en stor iPad, som dessutom kostar 
extra. Smidigheten som skulle behövas för att BIM 360 field ska användas frekvent förstärks 
hos underentreprenörerna med hjälp av detta. Utöver detta är funktionen väldigt bra i just 
besiktningsskedet för att skynda på åtgärdandet av besiktningspunkter. 

6.2 Checklists 
”Checklists” är en bra funktion om man kommer undan den klassiska pärmhanteringen mot 
kontrollanter för kvalitet, vilket är en faktor som drar ner användbarheten för denna 
funktion. Kontrollanter och besiktningsmän behöver alltså vara inbjudna till BIM 360 field 
innan besiktningsarbeten för att funktionen ska kunna nyttjas fullt ut. Funktionens förmåga 
att minska pappesarbete och administration är något som är dess största potential om den 
används på rätt sätt. 

6.3 Tasks 
”Tasks” är ett arbetssätt för att utdela arbetsuppgifter till olika personer inom projektet. 
Tanken med detta är god men nödvändigheten att dokumentera dessa uppgifter till någon 
slags uppföljning eller kvalitetssäkring är svårare att förstå. Ofta är metoden med samtal, 
lappar eller ett snabbt mail en lättare väg att gå när man vill få saker utförda eftersom 
synkning av iPaden vid internetåtkomst är nödvändig för att kunna ta del av varje ändring i 
webgränssnittet. Synkningarna utförs alltså inte automatiskt utan behöver regelbundet 
utföras av användaren. Eftersom det ibland är lätt att glömma så finns det dock en idé att 
använda detta som en databas för påminnelser. 

6.4 Equipment 
Funktionen ”equipment” kan vara väldigt användbar till förvaltningsskedet. Någon ska efter 
byggnadens uppförande sköta om förvaltning och underhåll där vikten av att veta vilka 
komponenter som tillförts byggnaden kan vara stor. Att kunna skanna QR-koder med 
kameran i iPaden medför enkel registrering av vilken komponent det gäller. Istället för att 
Skanska i nuläget sparar följesedlar på By 5B från allt som tillförs byggnaden i pärmar, skulle 
denna funktion eventuellt kunna ersätta denna arbetsmodell. Däremot är det oklart om 
tidsbesparing eller effektivitet i hanteringen skulle bli bättre.  
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6.5 För- och nackdelar under tillämpningen 
Jag anser att de programfunktioner som studerats samt användandet av programvaran måste 
underlätta istället för att kännas för komplicerat att tas i bruk. Därför behövs tydliga rutiner 
och uppföljning för att övervaka användandet. Påtryckningar från högre instanser behöver bli 
större för att programvaran ska användas systematiskt istället för det traditionella utförandet 
med telefonsamtal samt verbal kontakt angående fel och brister. 
 
De för och nackdelar som nämnts i resultatet har utgjorts av samlade erfarenheter från 
referensprojektet tillsammans med respondentkommentarerna. Dessa är relativt generella 
erfarenheter då tillämpningen utförts under en väldigt kort tidsperiod. Nackdelarna har rört 
sig om uppenbara brister i programvaran som upptäckts och skulle kunna förbättras av 
Autodesk. Fördelarna behandlar de uppenbara insikterna av att ha studerat programvarans 
användningsområden och behöver tillämpas under en längre tid för att känna in dess fulla 
potential. 
 
Enligt samtal med personer inom referensprojektet är det trots programmets goda 
användningsområden vad gäller egenkontroller samt avvikelser, nödvändigt att skriva ut 
protokollen för att sedan sättas in i en pärm. Pärmarna ska sedan granskas av 
kontrollansvarig för projektet vilken är en av beställaren utsedd person för att kvalitetssäkra 
projektet. Detta medför enligt mig ett onödigt dubbelarbete i förfarandet med egen- samt 
avvikelsekontroller som inte hade varit nödvändigt om den kontrollansvarige varit införstådd 
i BIM 360 field. 
 
Det råder enligt mig fortfarande en övergångsperiod inom teknikanvändandet där vissa 
personer inom arbetsledningen har svårt att ta till sig ny teknik, för att istället förlita sig på 
äldre, mer traditionella metoder. Det åligger därmed ett stort ansvar hos platschefen i 
införandet av programvaran BIM 360 field, vilket är ett måste för att lyckas engagera 
samtliga på byggplatsen.  

6.6 Respondenternas kommentarer 
De erfarenheter som samlats in från de olika respondenterna har varit relativt entydiga i 
delar av sin återkoppling. Det mest fördelaktiga användningsområdet har ansetts vara 
förbesiktning samt slutbesiktning. Den allmänna uppfattningen har varierat från ”ganska 
bra” till ”smidigt”, vilket troligtvis beror på hur välplanerat användandet varit innan 
projektets start samt hur införstådda underentreprenörerna varit i relevansen av 
användandet. Tidsbesparingarna har legat under åtgärdandet av besiktningspunkter vilket 
stämmer överens med de egna reflektionerna. Ett av projekten såg dock ingen större 
tidsbesparing då programvaran inte användes som tänkt från början, vilket också förklarar 
vikten av en god planering av användandet av BIM 360 field innan projektstart. 
 
En upplevd nackdel hos respondenterna har varit att BIM 360 field inte synkar nya 
bygghandlingar automatiskt med de digitala pärmsystemen Apricon eller Ibinder, vilket 
medför att reviderade handlingar behöver uppdateras manuellt. Detta är en upplevd nackdel 
som skulle kunna skilja sig mellan projekten och beror på hur stora ändringar som görs i 
bygghandlingarna. Det går däremot att klara sig med en enklare planritning för lokalisering 
av ”issues” som uppstår.  
 
En annan åsikt har varit att det upplevs som en hög tröskel för att få igång användandet hos 
alla i projektet, vilket troligtvis förklaras av dålig handledning och rutin.  
 
Underentreprenörernas åsikter i de tillfrågade projekten har bland annat varit en 
mailnotifikation vid nya ”issues” eller andra ändringar. Mailnotifikationen skulle medföra att 
de snabbare kan åtgärda problemet istället för att behöva synka sin iPad för att kunna se 
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problempunkterna. Vissa underentreprenörer har inte alls velat använda programvaran med 
följd att protokoll ändå behöver skrivas ut för kvalitetssäkring. I det projektet var inte 
underentreprenören upphandlad med iPad, vilket ger en ökad förståelse för invändningarna 
mot programvaran BIM 360 field.  
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7 Slutsatser 
För att kunna dra en mer utförlig slutsats krävs att jag själv har mer erfarenhet av att arbeta i 
projekt med programvaran BIM 360 field. Dessutom krävs, för att kunna ge en bra 
rekommendation, att projektet By 5B analyseras över en längre tidsperiod än detta 
examensarbete. Kanske är det även för tidigt i programvaran BIM 360 fields utveckling för 
att känna att det är fullt så bra som det har potential att vara. 
 
Studien har haft till syfte att tillämpa samt utvärdera de olika programfunktionerna i BIM 
360 field för att ge en djupare förståelse för programvarans tillämpningsområden. Det är 
absolut ett verktyg för att digitalisera delar ur kvalitetsprocessen i den annars så 
pappersfyllda bransch som byggbranschen är. Dock krävs ett stort engagemang för att driva 
användandet av programvaran framgångsrikt inom projekten. Ständig uppföljning av 
användandet är önskvärt för att överhuvudtaget se till att någon bryr sig om att rapportera in 
de så nödvändiga avvikelserna till en framtida spårning av kostnaderna. Kvalitetsprocessen 
är en process som ständigt behöver utvecklas samt effektiviseras, både för Skanskas egen del 
samt för kundens trygghet. 
 
Programvaran är ett bra verktyg för att kunna slå ifrån sig vid olika typer av tvister då 
tidplanen blir tvungen att förlängas. Möjlighet att peka ut underentreprenörer som inte 
sköter sina åtgärdspunkter inom rimlig tid utgör ett bra argument vid framtida förhandlingar 
eller upphandlingar. Partnering som arbetsform är en bra modell för att driva användandet 
av BIM 360 field då samarbetsviljan upplevs större när entreprenörerna på byggplatsen inte 
bara ser till sin egen nytta. Programvarans brist i form av enkelspårig avvikelserapportering 
utgör dock ett av de stora argumentet till ovilja från underentreprenörerna.  
 
Studiens mål har haft för avsikt att avgöra om programvaran kan effektivisera arbetet med 
kvalitetsprocessen. Det är för författaren svårt att avgöra hurvida effektiviseringen ska mätas, 
dock kan det ses tydliga fördelar med att digitalisera avvikelserapporter för att ge en 
erfarenhetsåterföring inom liknande projekt för att kunna eliminera upprepade felkällor. 
Personbundna erfarenheter är annars där återkopplingen brukar stanna, vilket sällan skulle 
vara en bra utveckling för organisationen Skanska. 

 

 

7.1 Några förslag till arbetsmodell med BIM 360 field 
För att lyckas använda BIM 360 filed på ett bättre sätt ges här nedan förslag baserade på 
denna rapport; 

• För att hålla motivationen uppe hos medarbetarna inom projektet bör platschefen 
sätta tydliga direktiv angående användning av programvaran. En mötespunkt 
angående felrapportering samt påtryckningar av användningen bör finnas i 
mötesagendan på samordningsmöten.  

• En ansvarig för att dagligen kontrollera brister och rapporteringar bör finnas så att 
inte användandet kommer i glömska. 

• Respons på felrapporteringar bör ske högst inom 48 timmar för att upprätthålla 
motivationen att rapportera brister.  

• Skanskas ledning bör ha en plan för hur insamlade data ur programvaran ska 
sammanställas för att ständiga förbättringar ska vara möjliga.  
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9 Bilagor 
Bilaga 1. Enkät som skickats ut till respondenterna. 

 

 


