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ABSTRACT  

The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how 

the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is 

because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, 

which is to use BIM 360 Field. The analysis was aimed at Region Hus Stockholm Bostäder. 

The goal of the work was that the work would serve as an aid to obtain better quality 

assurance with focus on BIM 360 Field as a tool. The work was a qualitative work and the 

methods used to answer the questions first consisted of a literature review and then 

interviews and project visits. The result showed that deviation management took place in 

different ways within the region where a few used BIM 360 Field as an aid. According to 

respondents, some of the most common reasons why the tool was not used were the 

individual approach to the tool and that there was no proper structure or common working 

method for how the tool would be applied. The respondents themselves considered that the 

tool seemed good and have good potential to act as an aid, if Skanska created better structure 

and knowledge of the tool. As a suggestion as to how the tool could be implemented, 

respondents replied that the introduction of BIM 360 Field would be arranged closer to 

production start and have more follow-up meetings and continuation courses. Another 

suggestion that was made to create better engagement among employees was to go on visits 

to projects that are incorporated when it comes to BIM 360 Field, this to more easily 

understand how the tool can help in their daily work. The conclusions that can be drawn 

from the results and the literature study were that BIM 360 Field can improve the quality 

management of the projects, and that the employees at Skanska Hus Stockholm Bostäder 

handle deviations in several ways. 

Keywords: deviation management, BIM 360 Field, digital aids, deviation management on 

construction site, digitalization in the construction industry, implementation 

and change process, digital working methods 
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SAMMANFATTNING  

Avvikelsehantering och kvalitetssäkring är en viktig del i byggbranschen för att kunna 

leverera bra och lönsamma projekt. Detta blir extra viktigt när efterfrågan på att bygga 

snabbare med högre kvalitet ökar. Att bygga snabbare med högre kvalitet ställer då högre 

krav på kvalitetsstyrningen och nya arbetsmetoder i form av mer digitalisering och tydligare 

informationshantering kan behövas. Detta är något som Skanska Sverige AB jobbar hårt med 

och strävar efter att vara ledande inom bland annat kvalitet. Skanskas verksamhetsgren Hus 

arbetar med att bli mer digitala och har skapat ”smarta projekt”, ett initiativ där syftet är att 

stödja projekten inom verksamhetsgrenen med att bli mer digitala och implementera 

verktygen. I Smarta projekt ska bostadsprojekten använda BIM 360 Field som hjälpmedel 

vid avvikelsehantering för att lättare upptäcka och hantera avvikelser tidigt i 

produktionsskede. Dock finns en del utmaningar med den digitala utvecklingen och på 

Region Hus Stockholm Bostäder används inte verktyget i den skala som ledningen önskar. 

Syftet med arbete var att säkerställa en god kvalitet mot de byggtekniska krav som ställs i 

produktionen. Detta genom att analysera den befintliga avvikelsehanteringsprocessen på 

Region Hus Stockholm Bostäder och om BIM 360 Field kunde optimera denna process. 

Målet med arbetet var att den skulle fungera som ett hjälpmedel för att få bättre 

kvalitetssäkring och implementeringen av verktyget baserat på de resultat som togs fram. 

Metoderna som användes i arbetet bestod av kvalitativa metoder i form av intervjuer och 

projektbesök. Utöver dessa metoder gjordes en litteraturstudie och dokumentanalys. 

Personlig kommunikation med handledare och medarbetare på Skanska nyttjades också 

samt en kort introduktion i BIM 360 Field. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick 

ifrån en intervjumall med kompletterande frågor. Detta för att skapa en bättre möjlighet till 

en öppen dialog och diskussion kring frågorna som ställdes. 

Av intervjuerna och platsbesöket som gjordes framkommer det att 

avvikelsehanteringsmetoderna i dagsläget skiljer sig åt mellan respondenterna samt att olika 

metoder tillämpas internt på projekten som respondenterna arbetar på. Några av de metoder 

som respondenterna använder för hantering av avvikelser är både traditionella metoder samt 

metoder där digitala verktyg som BIM 360 Field, bluebeam eller fråga-svar med kund 

används. Orsaken till att metoderna för avvikelsehantering skiljer sig åt beror på olika 

faktorer. En orsak till att Field inte användes utav alla berodde på den individuella 

preferensen gällande avvikelsehantering menade respondenterna och hur engagerad 

individen var att lära sig något nytt.  

Många av de tillfrågade hade på något sätt varit i kontakt med Field och ansåg ändå att det 

verkade vara ett bra verktyg trots att vissa inte använde det. Respondenterna menade att det 

var svårt att motivera sina medarbetare och om alla inte är villiga att förändra sina arbetssätt 

så orkade respondenterna inte driva det vidare. De som använde Field för avvikelsehantering 

var väldigt positiva till verktyget och menade att det sparade tid på administrativa uppgifter 

samt skapade bättre möjligheter för en bra kvalitetsstyrning.  

 



 

Några av de fördelar som beskrevs var att Field gav en bättre överblick på avvikelserna, 

lättare kan hitta grundorsaken till varför avvikelser uppstår, bättre underlag vid 

avstämningsmöten med till exempel underentreprenörer och ger en mer transparens i 

arbetsledningen. Däremot nämnde respondenterna några utmaningar med verktyget så som 

att verktyget inte har någon automatisk synkronisering, applikationen enbart fungerar på iOS 

baserade enheter, ingen påminnelse när ”issue” närmar sig den satta deadlinen och hur 

informationen i Field ska kopplas till kalkylen. 

Inställningen och det egna engagemanget påverkar hur bra verktyget implementeras på 

projekten. Frågan om hur implementeringen kunde förbättras ställdes till respondenterna. 

Några förslag som gavs var att ha introduktion närmare produktionsstart, börja i mindre 

skala för att få bollen i rullning, bättre uppföljning, besöka projekt som är inarbetade på 

verktyget för att lättare se nyttan med det samt ha bättre struktur och tydlighet kring hur 

verktyget ska tillämpas. 

I diskussionen har resultatet samt tidigare studier analyserats och författarna har kommit 

med sina åsikter, tankar och idéer om verktyget. Det anses vara en risk att det inte finns ett 

gemensamt arbetssätt. Diskussion kring hur Field kan underlätta kvalitetsstyrningen görs 

samt hur Skanska kan öka användandet av BIM 360 Field vid avvikelsehantering. Fördelarna 

med verktyget tros väga tyngre än nackdelarna.  

Den slutsats som kan dras utifrån litteraturstudien och resultatet är att hypotesen stämmer. 

BIM 360 Field kan optimera kvalitetsstyrningen på projekten främst i form av att det skapar 

en transparens hos arbetsledningen. Det blir lättare att följa upp avvikelser och genererar ett 

tydligare underlag och information som sedan kan användas för utvärdering och analysering 

av avvikelser samt varför de uppstår. Det som även har konstateras är att medarbetarna på 

regionen hanterar i dagsläget avvikelser på flera olika sätt, vilket inte är optimalt. För att 

skapa en bättre kvalitetsstyrning är det bra att ha ett gemensamt arbetssätt. Flera fördelar 

har konstaterats med BIM 360 Field men att det finns även en del utmaningar. I slutsatserna 

har det även tagits upp hur implementeringen av verktyget ska ske på Hus Stockholm 

Bostäder för att få med flera medarbetare. Detta har utvecklats i rekommendationerna som 

arbetet har tagit fram till Skanska. 

Nyckelord: Avvikelsehantering, BIM 360 Field, digitala hjälpmedel, implementering- och 

förändringsprocess, digitala arbetssätt, digitalisering i byggbranschen, 

avvikelsehantering i byggproduktion
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1 INLEDNING 

Avvikelsehantering och kvalitetssäkring är väldigt viktigt i byggbranschen för att kunna 

leverera bra och lönsamma projekt med hög kvalitet från anbud till överlämnande. För att 

detta ska uppnås behöver arbetsledningen ha ett gemensamt arbetssätt gällande 

kvalitetsstyrning i projekten. Med gemensam kvalitetsstyrning i projekten ökar möjligheten 

att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede och sedan kunna identifiera rotorsaken till 

avvikelserna. Smarta lösningar eller kunskap om vart problemen uppstår är viktigt att 

förmedla för att nå en bättre kvalitet på projekten, men oftast stannar detta hos personen 

som upptäckte eller jobbar med det aktuella problemet. Detta på grund av det finns brister 

gällande erfarenhetsåterföring inom byggbranschen. 

En annan utmaning är att olika projekt och individer hanterar avvikelser på olika sätt och det 

blir då svårt att följa upp och analysera avvikelser om man tänker till en bolagsnivå. Strävan 

efter att ha en gemensam metodik för hantering, registrering och uppföljande av avvikelser är 

något som Skanska Region Hus Stockholm Bostäder försöker jobba aktivt med. Skanska 

Region Hus har jobbat upp en strategi för digitalisering inom husbyggnad, ett initiativ som 

de kallar ”smarta projekt”. Detta initiativ är för att få hela byggprocessen mer digitaliserad 

och vill att det ska resultera i ökad produktivitet, säkerhet och kvalitet, E. Jacobson, 

Verksamhetsutvecklare Skanska Sverige AB (personlig kommunikation, 2019-03-22). 

1.1  Bakgrund 

Företaget som arbetet samarbetar med heter Skanska och är ett av Sveriges största 

byggföretag. Skanska är även ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, 

Europa och Norden. Företaget grundades år 1887 under namnet Aktiebolaget Skånska 

Cementgjuteriet med betongprodukter som fokus. Företaget utvecklades och expanderades 

till ett byggföretag som etablerades sin första internationella verksamhet 1897. 

Skanska är idag ett globalt företag och utvecklar allt ifrån infrastruktur till bostäder. Enligt 

statistik från 2018 jobbar 38 000 medarbetare i Skanska koncernen, varav 9300 

medarbetare i Sverige (Skanska Sverige AB, 2019). Verksamheten i Sverige består av fyra 

olika grenar och det är Verksamhetsgren Hus som arbetet fokuserar på. Skanska strävar efter 

att vara ledande inom kvalitet, etik, arbetsmiljö och grönt byggande. Bolagets värderingar 

består av fyra huvudområden: Värna om livet, Agera etiskt och öppet, Bli bättre – 

tillsammans och Vid kundens sida, se Figur 1. 
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Figur 1 - Skanskas värderingar (Skanska Sverige AB, 2019) 

Dessa värderingar förklarar att Skanska ska leverera projekt och slutprodukter med hög 

kvalitet och minimal miljöpåverkan samtidigt som arbetet under projektens gång ska ha god 

arbetsmiljö. Utöver detta ska Skanska ständigt utvecklas och bli bättre på det som bolaget 

gör. För att ligga i framkant i takt med att omvärlden förändras med nya tekniska lösningar 

behöver byggbranschen också förändras. För att utvecklingen ska gå framåt jobbar Skanska 

med att använda mer digitala hjälpmedel och verktyg inom olika tillämpningsområden. 

Idag jobbar Skanska Verksamhetsgren Hus med att bli mer digitala men det finns en del 

utmaningar med den digitala utvecklingen på företaget. Region Hus Stockholm Bostäder vill 

använda BIM 360 Field för avvikelsehantering på alla deras projekt för att kunna upptäcka 

fel och brister tidigt i produktionsskede samt att öka kvalitén i projekten. Ledningen har en 

hypotes om att BIM 360 Field kommer leda till en bättre avvikelsehanteringsprocess, både 

projektspecifikt men även på bolagsnivå där statistik kan göras. Skanska har därför satsat på 

ett initiativ som kallas Smarta projekt och är ett aktivt sätt att arbeta med digitaliseringen av 

Skanskas arbetssätt. I Smarta projekts basnivå för projektgenomförande ska alla projekt i 

Region Hus använda BIM 360 Field vid avvikelsehantering, dock efterföljs inte detta i 

dagsläget. Basnivån är enligt Skanska (2019) till för att underlätta medarbetarnas dagliga 

arbete och är baserad på arbetssätten enligt deras ledningssystem Vårt sätt att arbeta 

(VSAA). Skanska har ett antal supportfunktioner för att stödja verksamheten, däribland 

DigiHub. Det är en avdelning som utvecklar digitala verktyg och arbetar fram metoder för att 

få ut verktygen på arbetsplatsen tillsammans med verksamhetsutvecklare och projekt. 

Skanska består av en stor organisation med flera regioner och den digitala utvecklingen 

skiljer sig mellan dessa. På Region Hus Stockholm Bostäder är det en del utmaningar med 

användandet av BIM 360 Field och det används inte i lika stor omfattning som i övriga 

regioner, detta är något som regionen vill undersöka mer om.  
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Utmaningen med verktyget är att få medarbetarna att arbeta med det samt att använda det 

på rätt sätt. I dagsläget har de som jobbar på Skanska ett djupt inarbetat arbetssätt som 

fungerar bra men det behöver förändras. Efterfrågan av att bygga snabbare med högre 

kvalitet gör att branschen behöver förändras, men den är trögrörlig och ses som konservativ. 

Att bygga snabbare med högre kvalitet ställer då högre krav på kvalitetsstyrningen. För att 

denna förändring ska ske kräver det att medarbetarna ser nyttan med förändringen och inser 

att det finns ett behov av förändring. Att de har viljan att förändra sig och att de får 

kunskapen i programmet som de ska jobba med, de behöver även möjligheten att få tid att 

testa och utöva det som de har lärt sig. Till sist behöver de bibehålla förändringen och den 

kunskapen som de har lärt sig, detta för att inte hamna tillbaka på ruta ett igen, för då har allt 

varit förgäves.  A. Aldenstam, Utvecklingsledare Skanska Sverige AB (personlig 

kommunikation, 2019-03-15) 

Det finns tidigare studier inom digitala arbetssätt på Region Hus Stockholm Bostäder där 

författarna bland annat studerat BIM 360 Field tillsammans med andra digitala verktyg. 

Dessa är gjorda under 2017 när Region Hus Stockholm Bostäder började implementera 

verktyget på deras projekt. Utvecklingen hittills har inte gått som Skanska hoppats på och det 

är fortfarande få som arbetar med verktyget på det sätt som önskas. Problemen som har 

uppstått med verktyget är att i vissa projekt som redan var i full produktion inte hade tiden 

att lära sig verktyget och det kändes påtvingat från Skanska. Andra problem enligt tidigare 

studier är att användarna inte ser nyttan med verktyget och att de har för många digitala 

verktyg och vill inte lära sig ett till. 
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1.2 Tidigare arbeten  

I examensarbetet ”BIM-modellens outnyttjade egenskaper på byggarbetsplatsen – Hur 

skapas rätt förutsättningar?” skriver Lundvall & Östberg (2015) att BIM-modellen har en hög 

potential men behöver utvecklas. De studerar bland annat BIM 360 Field med hjälp av 

intervjuer och undersökning av programmet samt en litterär studie om ämnet. I deras arbete 

framkommer det hur effektivt digitala verktyg kan vara. De sammanfattar analysen och 

slutsatsen av arbetet med att komma fram till frågor hur arbetssättet ska utvecklas för BIM 

men inte hur dessa frågor ska leda till implementering och bearbetning på arbetsplatsen. I 

rekommendationerna nämner Lundvall & Östberg (2015) att vidare studier kan handla om 

hur dokumentationen under produktionstiden sker. 

Examensarbetet ”BIM 360 Field – Effektivisering av kvalitetsprocessen i produktionsskedet” 

belyser effekter med BIM 360 Field utifrån de projekt som har studerats. I arbetet tas 

funktionerna ”issues”, ”checklists”, ”tasks” och ”equipment” upp och undersöks på två 

projekt, dessa funktioner rangordnas utifrån vilken funktions som respondenterna tycker har 

mest användbarhet. Bland respondenterna har ”issues” mest användbarhet och ”tasks” minst 

användbarhet. Sjögren (2017) skriver att det är en utvärdering av programmet och tar upp 

förslag på hur verktyget kan bli bättre, det som inte tas upp är hur implementering ska 

genomföras inom Skanska.  

Papari & Spång (2017) skriver i arbetet ”Implementering av digitala verktyg i 

produktionsstadiet – en granskning av digitaliseringen inom Skanska Hus Stockholm 

Bostäder” att det finns många digitala verktyg inom Skanska och de nämner 10 stycken som 

de studerar med hjälp av projekt inom Skanska. På dessa projekt gör de fältstudier och 

intervjuer samt litterära undersökningar för att få veta mer om varje verktyg. I arbetet går de 

igenom vilket användningsområde och nytta varje digitalt verktyg har samt att de tar upp 

implementeringsprocessen för detta. Ett av dessa digitala verktyg som tas upp i arbetet är 

BIM 360 Field. Deras rekommendationer var bland annat att djupare studier skulle utföras i 

implementeringsprocessen för att komma fram till hur Skanska ska lägga upp en standard för 

detta och skapa en bra arbetsbeskrivning för de digitala verktygen som används.  

I examensarbetet ”Kvalitetssäkring med digitala hjälpmedel – En studie om BIM 360 Field” 

tar Alving & Garney (2017) upp BIM 360 Field som verktyg inom Skanska. De börjar med att 

fördjupa sig inom programmet samt att de utför fältstudier och intervjuer på ett projekt. I 

arbetet utgår de ifrån endast ett projekt för att se hur BIM 360 Field fungerar på det 

projektet. De tar även upp om verktyget är mer effektivt än penna och papper samt att det 

undersöker kvalitetssäkring inom byggbranschen. Ur deras analys framkommer det att med 

hjälp av BIM 360 Field sparas det in tid på arbetsplatsen, dock tar de inte upp hur mycket tid 

som sparas eller den eventuella ekonomiska vinningen som detta genererar. I arbetet tar det 

även upp hur Skanska implementerar verktygen men inte hur det ska bearbeta verktyget och 

följa upp arbetet med det.  



5 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att kunna säkerställa en god kvalitet mot de byggtekniska 

krav som ställs i produktionen. Detta genom att analysera den befintliga 

avvikelsehanteringsprocessen på Region Hus Stockholm Bostäder (Skanska Sverige AB) och 

hur BIM 360 Field kan optimera denna process. 

Målet med arbetet är att det ska fungera som hjälpmedel för att få bättre kvalitetssäkring på 

projekten, vilket i sin tur leder till mer lönsamma projekt och nöjdare kunder. Region Hus 

Stockholm Bostäder ska med hjälp av arbetet kunna implementera verktyget med de metoder 

som ges och kunna bearbeta detta på projekt under produktionsskedet. Tanken med detta är 

att när väl verktyget har applicerats på alla projekt ska det vara så inarbetat att man ska 

kunna byta arbetsledning utan att någon information enbart finns ”i ett huvud”, genom att ha 

ett gemensamt arbetssätt. All information som berör projektet gällande kvalitet, avvikelser 

och åtgärder ska finnas samlat i verktyget. Detta är även viktigt vid relationshandlingsskedet. 

1.4 Frågeställningar 

Frågeställningarna utgår från syftet där även en hypotes är att BIM 360 Field kan underlätta 

avvikelsehanteringsprocessen och kvalitetsstyrningen under produktionsprocessen. För att ta 

reda på om hypotesen stämmer eller kommer att förkastas, samt sträva mot målet som satts 

upp har följande frågeställningar tagits fram: 

• Hur hanteras avvikelser i produktionen inom Region Hus Stockholm Bostäder? 

• Vilka för- respektive nackdelar har verktyget? 

• Vilka utmaningar finns för att programvaran ska användas på ett mer effektivt sätt? 

• Hur ska Skanska Region Hus Stockholm Bostäder få sina medarbetare att använda 

verktyget? 

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete kommer att avgränsas till att endast undersöka BIM 360 Field som 

digitalt hjälpmedel, dock kommer arbetet att ge information om BIM och BIM 360 för att få 

en bakgrund till Field. Det finns flera funktioner i Field men det är enbart ”issues”, 

funktionen för avvikelsehantering, kommer granskas i detta arbete. Arbetet begränsas till att 

enbart undersöka Skanska Sverige AB Region Hus arbetsrutiner och informationshantering 

för avvikelsehantering i produktionen. Arbetet utgår främst ifrån Region Hus Stockholm 

Bostäder. Det ska dock noteras att det enbart gäller avvikelser kopplat till produktspecifika 

moment och inte avvikelser inom till exempel arbetsmiljö. De projekt som kommer att 

studeras är inom nyproduktion bostäder. Det är enbart tjänstemän som är tillfrågade vid 

intervjuerna.  
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2  METOD 

Insamling av data har gjorts via litterära och elektroniska källor där även tillgång till Skanska 

Sverige AB:s interna organisations hemsida givits för inhämtning av data kopplat till 

Skanskas arbetssätt, krav och mål. Förutom litterära källor har en fallstudie tillämpats i form 

av intervjuer, platsbesök på projekt och personlig kommunikation med extern handledare 

samt med personer som har kompetens inom ämnet. Utöver detta har även författarna gått 

en kortare utbildning och introduktion av BIM 360 Field. Se Figur 2 för metodprocessen. 

Examensarbetet inleddes med ett möte med extern handledare för diskussion om ämnet 

samt upplägg, omfattning och avgränsning av studien. Rubriksättningar och rapportstruktur 

påbörjades för att underlätta arbetet framåt och kunna se helheten på arbetet från början till 

slut. En tidplan upprättades för examensarbetet samtidigt som arbetet påbörjades, för att 

kunna fokusera på den aktuella delen som skulle skrivas och veta när den skulle vara färdig. 

 

 

Figur 2 - Metodbeskrivning 
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2.1 Litteraturstudie och dokumentanalys 

När omfattningen och avgränsningen för arbetet var bestämt, påbörjades en litteraturstudie 

och dokumentanalys där sökning av tidigare arbeten inom ämnet gjordes via databaser som 

DiVa, Google Scholar, ResearchGate och ScienceDirect. 

Sökning av övriga relevanta litterära källor som vetenskapliga artiklar, instruktions manualer 

av programvaran, webbplatser eller böcker gjordes via webben (google.com som sökmotor) 

och biblioteket på Mälardalens Högskola. 

En dokumentanalys på företagets interna hemsida var nödvändig för att få tillräckligt med 

information om bland annat organisationens arbetssätt, ledningssystem samt 

implementeringsmetoder av verktyget som studeras. 

 

Sökord: BIM, BIM 360, BIM 360 Field, Autodesk BIM 360 Field case studies, 

avvikelsehantering bygg, avvikelser byggbranschen, hantera avvikelser, definition avvikelse, 

förändringsprocess, digitalisering bygg, deviation process construction 

2.2 Fallstudie 

Utöver litteraturstudie användes fallstudie som metod där platsbesök och intervjuer 

prioriterades. Metoden ansågs ge ett bra komplement till litteraturkällorna samt att denna 

metod skulle ge svar på frågeställningarna som utformades. Nedan presenteras information 

om de olika fallstudierna. 

2.2.1 Platsbesök och referensobjekt 

I samråd med den externa handledaren planerades det att göra ett studiebesök på ett av de få 

projekt inom Hus Stockholm Bostäder som använder BIM 360 Field för avvikelsehantering. 

Detta för att få möjligheten att se hur arbetsledningen använder BIM 360 Field i praktiken. 

Det projekt som besöktes var Finnboda Trädgårdar. Projektet är nyproduktion av 

flerbostadshus och är ett så kallat 55+ boende där HSB är beställare. Totalt ska fem 

huskroppar byggas och dessa ska rymma 109 lägenheter, vilket kommer vara bostadsrätter. 

Två av husen kommer vara korshus och resterande tre hus kommer vara smalhus enligt HSB 

(2019). Projektet startades 2017 och beräknas vara klart 2020. 

Under platsbesöket ställdes frågor löpande som baserades på intervjufrågorna. Svar på 

frågorna och information som framkom under platsbesöket noterades skriftligt på 

anteckningsblock som sedan sammanfattades. Produktionschefen för projektet visade hur de 

använder BIM 360 Field och vilka funktioner verktyget har. Diskussion kring verktyget och 

avvikelsehantering gjordes med produktionschefen samt en arbetsledare på projektet. 
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2.2.2 Intervjuer 

Metodvalet intervjuer ansågs ge insikt i hur man arbetar på olika projekt samt ge kunskap 

och information som kunde ge svar på de frågeställningar som formulerades. Med hjälp av 

den externa handledaren på Skanska kunde kontakt tas med några av de tjänstemän som 

jobbade inom Region Hus Stockholm Bostäder. Då arbetet består av kvalitativa metoder var 

det viktigt att resultatet som skulle tas fram gav en övergripande bild. För att få en 

övergripande bild av situationen gällande avvikelsehantering och användandet av BIM 360 

Field tillfrågades personer med olika befattningar, se Figur 3 hur den övergripande 

beslutsprocessen ser ut. Att ha respondenter med olika yrkesroller och erfarenhet gav också 

olika infallsvinklar och synpunkter vilket ger ett mer trovärdigt kvalitativt resultat. 

 

Figur 3 – Process från beslut till tillämpning av digitala hjälpmedel (Skanska, 2019) 
 

De respondenter som fick förfrågan om intervju var de som ansågs kunna ge relevant 

information om avvikelsehantering under produktionsprocessen. Utav de som tillfrågades 

har de flesta respondenter yrkesrollen PC eller AL. Anledningen till att dessa yrkesroller 

valdes som majoritet var för att de arbetar ute på produktion och ska tillämpa verktyget. 

Deras erfarenheter och åsikter ansågs väga tyngst i sammanhanget och med arbetets syfte. 

Samtliga respondenter är anställda på Skanska Region Hus Stockholm Bostäder. 

Inför intervjuerna skapades en intervjumall med fasta frågor som skulle ställas till 

respondenterna, se Bilaga 1: Intervjumall. Utformningen av frågor baserades på syftet, 

målet och problemformuleringen i syfte om att resultatet av frågorna skulle ge svar på 

frågeställningarna. Vid utformningen av frågorna till intervjumallen utgicks det ifrån att en 

kvalitativ studie skulle göras och att frågorna skulle ge mer djupgående svar än ”ja/nej-

frågor”. De djupgående svaren är viktigt för den kvalitativa studien, detta för att få veta vad 

alla respondenter tycker om ämnet och en diskussion kan föras vid varje fråga om ämnet. Vid 

eventuella ”Ja/Nej-svar” gavs följdfrågor som krävde mer djupgående svar. 

Region
• Tar övergripande beslut 

DC

• Distriktschef tar med hjälp av verksamhetsutvecklare och stödfunktioner 
fram handlingsplaner gällande implementering
- "Hur ska vi få medarbetarna att använda verktyget"

PrC

• Förmedlar ut besluten till projekten

• Stödjer projekten med implementeringen tillsammans med digital coach

Projekt
• Platsledningen tillämpar verktyget
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Intervjumallen utformades främst utifrån yrkesrollerna PC och AL då dessa var majoriteten 

av respondenterna. En del av frågorna i intervjumallen ställdes även till projektchef (PrC) 

och distriktschef (DC) men några av frågorna formulerades om för att bli mer lämpliga för 

den roll som PrC och DC har gällande avvikelsehantering i produktion. Strukturen av 

intervjuerna beslutades till semistrukturerad för att ge möjlighet till djupare diskussioner 

kring ämnet samt ge utrymme för den intervjuade att ge erfarenhet och åsikter som kunde 

bidra till mervärde i studien. Efter två intervjuer uppdaterades frågorna i intervjumallen då 

resultatet av intervjuerna ej kunde bidra fullt ut för att besvara frågeställningarna och 

respondenterna fick kompletterande frågor i efterhand via mejl.  

Intervjun inleddes med frågor om namn, yrkesroll och vilket projekt som respondenten 

arbetade på för att sedan grena ut i frågor om avvikelsehantering och BIM 360 Field. I slutet 

av intervjun fick respondenten möjlighet att lägga till övrig kommentar eller synpunkt innan 

intervjun avslutades. När intervjun var över tillfrågades respondenten om denne ville vara 

anonym i rapporten. Intervjuerna skedde via fysiska möten, Skype och telefonsamtal och 

spelades in med samtycke från respondenterna som sedan transkriberades, se Bilaga 2:

 Svar från respondenter. Intervjuerna sammanställdes och analyserades. Vid 

referering och citering återges respondenterna med ”Respondent X” där X är en siffra. Totalt 

antal respondenter som intervjuats är 9 st. 

2.2.3 Introduktion och utbildning av BIM 360 Field 

Då ingen av författarna tidigare arbetat med BIM 360 Field ansågs det lämpligt att få en 

introduktion och grundutbildning av programvaran. Introduktionen och utbildningen av 

programvaran ordnades av Skanskas verksamhetsutvecklare.  

I introduktionen skapades en varsin inloggning och profil till Autodesk och BIM 360 Field till 

författarna som sedan fick tillgång till ett testprojekt som Skanska ordnat som lärandeprojekt 

för de anställda. Detta gav möjligheten att utforska programmet på egen hand.  

Introduktionen och utbildningen var endast till för att författarna skulle få en bättre bild av 

verktyget och utifrån detta förstå dem som arbetar med verktyget. Detta behövdes också för 

att kunna ställa relevanta frågor vid intervjuerna och till den externa handledaren.  

2.2.4 Personlig kommunikation 

Via personlig kommunikation ställdes det frågor via mejl, telefon eller personligt möte med 

personer som var kunniga eller hade erfarenhet gällande Bim 360 Field, företagsutveckling 

och avvikelsehantering. Frågor kring innehållet och rapportstruktur skedde med extern 

handledare på Skanska och intern handledare på Mälardalens högskola. Denna 

kommunikation skedde löpande när frågor uppkom under arbetets gång. 
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2.2.5 Analys av resultat 

Under kapitel 5   



11 

Analys & Diskussion presenteras den analys som utförts av resultatet. Analysen och 

diskussionen har utgått från följande aspekter och tankesätt baserat på frågeställningarna 

och syftet;  

• Vad som finns 

• Vad som inte finns 

• Vad som kan vara de bakomliggande faktorerna till resultatet 

• Vad som borde finnas (åtgärder) 

• Hur kan resultatet kopplas till och jämföras med litteraturstudien och tidigare arbeten 

• Vilka samband finns det, både mellan respondenterna samt mellan resultat och 

litteraturstudie 

 

Frågorna utvecklades under processens gång med feedback från handledare och därmed 

gjordes analysen och diskussionen av resultatet i omgångar med någon dags mellanrum. Det 

iterativa arbetet ansågs minimera risken att något i resultatet missades vid diskussionen.  

2.3 Etiska aspekter 

Vid förfrågan om intervju skickades information om att deltagarna kunde vara anonyma om 

de önskade och att enbart deras befattning skulle skrivas med i svaren. Detta för att 

respektera de deltagande ur ett etiskt perspektiv men ändå skapa ett större värde på 

resultaten och hur de kan skilja sig beroende på befattning. Information om vad intervjuerna 

handlade om, syftet med arbetet samt vilka författarna var skickades ut i förväg för att 

respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna valdes att hållas anonyma. 

Innan intervjuerna startades tillfrågades respondenterna om de godkände att intervjun 

spelades in. Att intervjuerna spelades in var med anledning till att författarna i efterhand 

skulle kunna gå igenom intervjun, analysera och transkribera dem utan att riskera att missa 

något som respondenterna sagt. Inspelningarna var endast tillgängliga för författarna.  

Övrigt så har information som inhämtas om Skanska granskats av företaget så att det inte är 

sekretessbelagt och är godkänt att publiceras. Eventuella delar som mot förmodan överträder 

sekretessen gällande publicering av företagshemligheter har då tagits bort ur rapporten eller 

överstrukits innan offentlig publicering av rapporten.  
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3 LITTERATURSTUDIE OCH DOKUMENTANALYS 

För att få mer kunskap och underlag för programvaran, användningen av detta i dagsläget 

samt implementeringsmetoder gjordes en litteraturstudie och dokumentanalys. I 

litteraturstudien och dokumentanalysen har information kring kvalitetsarbete, digitalisering 

och företagsutveckling, BIM 360 och dess funktioner samt Skanska Sveriges ledningssystem 

studerats. Nedan presenteras den information som tagits fram.  

3.1 Kvalitetsarbete inom byggbranschen 

För att skapa lönsamma projekt med hög kvalitet så behöver entreprenörerna ha bra metoder 

för avvikelsehantering och uppföljning, men även arbeta med erfarenhetsåterföring för att se 

till att försöka förebygga vanliga fel som uppstår.  

”Man kan lära sig mycket av sina misstag, men det är billigare att lära sig av andras” 

(Ludwig, u.å.) 

Citatet ovan sammanfattar syftet med avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring bra, 

varför göra samma misstag igen i ett nytt projekt när man kan lära sig från tidigare 

erfarenheter? Arbetsledare Skanska Sverige AB (personlig kommunikation, 2019-03-18) 

berättar att en god kommunikation som främjar delning av information och kunskap är en av 

framgångsfaktorerna för ett projekt. För att kunna lära sig av sina misstag behöver man börja 

från början; en bra avvikelseprocess i produktion med registrering och hantering av de fel, 

brister och avsteg som uppstår under projektets gång. Detta kan i sin tur generera bra 

underlag för framtida användning av dess uppgifter, till exempel vid relationshandlingar eller 

utvärderingar av projektet. 

Arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) regleras bland annat i PBL, BBR och 

Arbetsmiljöverket. Dessa regler och föreskrifter är till för att säkerställa hållbarheten på det 

som byggs samt förhållandena för de som utför arbetet. Ett sätt för entreprenörerna att 

säkerställa KMA arbetet är genom att certifiera sig mot uppsatta standarder som ISO 9001, 

vilket är ett ledningssystem inom kvalitetsarbete. Detta i sin tur visar på att företaget jobbar 

aktivt med kvalitet vilket ger mervärde för potentiella kunder. 

Kvalitetsarbetet inom byggsektorn är något som uppmärksammats under åren. År 2002 

publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2002:115) Skärpning gubbar! Om 

konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn där 

byggkommissionen bland annat granskat kvalitetsarbetet inom byggbranschen på uppdrag 

av regeringen. Där framkommer det att kvalitetsledningssystemen inte efterföljs som de 

borde och att det fanns svårighet med att upptäcka alla fel under utförandet.  
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Statens offentliga utredning (SOU 2002:115) menar att de vanligaste orsakerna till att fel 

eller brister uppstår är på grund av slarv, okunskap och nonchalans. En aspekt som också 

påverkar antalet fel är pressade tidsplaner och allt mer komplicerade byggnadsverk med 

tekniskt komplexa lösningar som entreprenörerna inte tidigare arbetat med (SOU 2002:115). 

Utifrån det resultat som byggkommissionen kom fram till i SOU 2002:115 gav de 

åtgärdsförslag för bättre kvalitetsarbete inom sektorn. 

För att kontrollera om förslagen på åtgärder i SOU 2002:115 gett några effekter får 

Statskontoret i uppdrag av Regeringen att göra en nulägesbedömning år 2009. Statskontoret 

(2009) analyser resulterar i en rapport Sega gubbar? En uppföljning av 

Byggkommissionens betänkande ”Skärpning gubbar!”, där de skriver att antalet byggfel har 

ökat istället för att ha minskat under perioden som studerats. Statskontoret (2009) skriver 

att orsaken till den dåliga utvecklingen beror på brister i kommunikation, 

erfarenhetsåterföring och ledarskap. Bolagen som verkar inom byggsektorn behöver 

vidareutbilda sin personal samt vara mer delaktig i byggforskning och våga satsa på 

utveckling och uppföljning. 

Senare studier visar på att kvalitetsarbetet blivit bättre, men att det fortfarande finns brister. 

Återkommande beskrivs vikten av bra struktur vid hantering av kvalitetsstyrning, utbildning 

av personal, engagemang och gemensamma mål, detta är något som både Linnskog & 

Tanskanen (2018), Åhlander (2018) och Gullqvist (2012) skriver om. För att få en mer 

effektiv kvalitetsstyrning menar Linnskog & Tanskanen (2018), Åhlander (2018) och 

Gullqvist (2012) att det krävs tydliga direktiv samt en gemensam modell där alla arbetar på 

samma sätt. Ett gemensamt verktyg där det är enkelt att hitta information och lägga till 

information, som inte är för tidskrävande, är något som framkommer som förslag till åtgärd i 

flera studier. 

3.1.1 Avvikelsehantering 

Definitionen på en avvikelse är enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000:2015 ett ”icke-

uppfyllande av ett krav” (s.19). Detta innebär att allt som på något sätt avviker från de 

lagkrav och förordningar som berör den aktuella verksamheten, aktuella konstruktion och 

byggtekniska krav samt handlingar som överenskommit enligt kontrakt, är en avvikelse. En 

avvikelse kan alltså vara hur liten eller hur stor som helst. 

Skanska (2018) definierar en avvikelse i produktion som ”… något som inte uppfyller 

specificerade krav, vilket påverkar kvaliteten i arbetsmetoder, produkter eller yttre miljö” 

(VSAA: Region Hus: Produktion: KMA). Skanska (2018) nämner också även att avvikelser 

som inte påverkar slutproduktens kvalitet klassas som ”mindre avvikelser”. 

Avvikelsehantering har traditionellt sett skett via informella kanaler enligt Åhlander (2018) 

som till exempel genom mejl, möten eller via telefon, vilket även Hällgren & Maaninen-

Olsson (2008) skriver. Hällgren & Maaninen-Olsson (2008) fortsätter med att anledningen 

till användningen av de informella kanalerna dels beror på tidsbrist, det gick helt enkelt 

snabbare att få avvikelsen åtgärdad genom att kommunicera med de informella kanalerna. 
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Att arbeta med projekt och att hantera avvikelser som uppstår i projekt är en utmaning 

menar Hällgren & Maaninen-Olsson (2008). De fortsätter med att det finns olika framtagna 

metoder för hur projekt ska styras och baseras ofta på att det är repetitiva moment som 

utförs, i någon form. Avvikelser däremot är oväntade händelser som uppstår, vilket gör det 

svårt att parera. För att klara av att hantera dessa, inte bara utifrån perspektiv om att de ska 

åtgärdas utan även se till att de registreras för framtida handlingar, säger Hällgren & 

Maaninen-Olsson (2008) krävs en ökad planering och struktur. 

Hsu, Aursicchio & Angeloudis (2017) nämner att registrera avvikelserna i ett gemensamt 

system underlättar framtida analyser på varför avvikelserna uppstår. De menar att om 

grundorsaken till avvikelserna hittas leder det till att det blir enklare att förebygga 

möjligheten till att de uppstår igen. 

3.1.2 Digitalisering och förändringsprocesser 

Statens offentliga utredning (SOU 2016:89) nämner att digitaliseringen i samhället är den 

mest omvälvande processen sedan industrialiseringen. De fortsätter med att beskriva 

utvecklingen som sker innebär nya möjligheter, förutsättningar och behov i samhället. 

Statens offentliga utredning (SOU 2016:89) menar att digitaliseringen påverkar alla sektorer, 

verksamheter och detta leder till ett behov. En verksamhetsgren som anammat 

digitaliseringen är tillverkningsindustrin. Tack vare den digitala utvecklingen har 

tillverkningsindustrin effektiviserat och automatiserat produktionen (SOU 2016:89). 

Enligt tidigare studier om digitalisering av byggbranschen är det mycket som pekar åt samma 

håll som Statens offentliga utredning (2016:89) analyserat. Gullqvist (2012) skriver att med 

hjälp av digitala verktyg för avvikelsehantering minskas tidsluckorna som kan uppstå i 

projektet, vilket i sin tur leder till högre produktionseffektivitet. Detta är något som Persson 

& Svedberg (2007) håller med om men påtalar att det inte enbart handlar om att skapa ett 

fungerande digitalt och mobilt verktyg. För att få en fungerande och effektiv 

avvikelsehanteringsprocess måste man se till att de som faktiskt ska använda verktyget har 

samma syn och inställning som ledningen som beslutat om att verktyget ska användas. 

Persson & Svedberg (2007) skriver också att det är viktigt att respons sker till de som utför 

rapporter om avvikelser, för annars kan arbetet upplevas som att det är förgäves och enbart 

tidskrävande utan att det generar till ett resultat. 

Det som Person & Svedberg (2007) skriver angående samma syn och inställning är något 

som både Carlsson & Mårtensson (1994) och Plank & Eneroth (2008) tar upp när det 

kommer till att skapa förändringar och nya mönster. Carlsson & Mårtensson (1994) skriver 

att personalen behöver se nödvändigheten med det aktuella förändringsbehovet. Den 

enskilde individens uppfattning och engagemang är en viktig del för att genomföra en 

förändring. Carlsson & Mårtensson (1994) fortsätter beskriva att förändringsprocessen kan 

delas in i tre delprocesser: Formeringsprocess, genomförandeprocess och lärprocess. Dessa 

tre processer är utgångspunkten i V-modellen som Carlsson & Mårtensson (1994) behandlar, 

se Figur 4.  
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Figur 4 - V-Modellen (Carlsson & Mårtensson, 1994) 

 

Det V-modellen representerar är processen att nå fram till viljan att skapa en förändring. För 

att få viljan till att förändras och då skapa en bättre förutsättning för förändring behöver 

människor tro på visionen och vägen dit. ”Vad” representerar de åtgärder som leder fram till 

visionen, vilket är något som människan också måste ha tilltro på samt vägen dit. Detta 

skriver Carlsson & Mårtensson (1994) kommer leda till viljan att förändras och i sin tur leda 

till en lärprocess när förändringen utförs.  

En annan viktig aspekt vid förändringsprocesser är möjligheten att ge svar på ”Varför?” 

menar Plank & Eneroth (2008). Plank & Eneroth (2008) skriver att det är viktigt att 

personalen befinner sig på samma acceptans gällande förändringen som ledningen. De 

nämner även att ”Verkligheten” är olika för olika individer och att förändringen (avståndet 

mellan verklighet och vision) hanteras därmed olika beroende på hur stort avståndet upplevs. 

Plank & Eneroth (2008) anser att en god kommunikation och möjlighet till diskussion och 

reflektion med medarbetarna är viktigt. De fortsätter med att ge förslag på hur medarbetarna 

ska involveras mer för att minimera förändringsmotståndet som kan uppstå. Några förslag är 

workshops, dialoger eller seminarium. Ett bra ledarskap där tydlighet, tålamod och 

uppföljning kring förändringen är nyckeln för att lyckas. Detta är något som Müllern & Stein 

(1999) också nämner. 
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3.2 BIM 

BIM är en förkortning skriver Convergo (2019) som står för Building Information Model eller 

Building Information Modelling, detta beror på om utövaren syftar på modellen (Model) eller 

att arbeta med BIM (Modelling). BIM är ett uttryck inom bygg- och anläggningsbranschen 

som många känner till och det ska bidra till ett omfattande teknikskifte, BIM-modellen ska 

samla all information som behövs för projektet. Det är ett verktyg för att producera samt 

bruka en och samma 3D-modell för alla aktörer under hela byggprocessen både före, under 

och efter, förutom detta ska även kostnad och tid kunna samordnas i modellen. 

Byggbranschen är vana att prata om 2D eller 3D, men när tid och kostnad samordnas med 

modellen då blir det 4D (tid) respektive 5D (tid och kostnad). Detta ska skapa stora 

samordningsvinster i byggprojekt genom att göra en virtuell samordning för att kunna 

granska ett projekt innan det har byggts och kunna upptäcka konflikter tidigt. Målet med 

BIM är att det ska högre kvalitet, mer effektivitet, kortare byggtid och lägre kostnader. 

BIM har flera betydelser till exempel som Skanska Sverige AB (2017) skriver, vill de att BIM 

står för Building Information Management. Detta på grund av att dem vill tänka ett steg 

längre, där informationsstyrning från början till slut är viktigt och det är de som 

Management står för. ”Som vi ser det är BIM det största som hänt byggbranschen sedan 

betong!” Skanska Sverige AB (2017). Om BIM används på rätt sätt enligt Skanska kan detta 

leda till som tidigare nämnt ovan att projektet som levereras får den högsta säkerheten, bästa 

möjliga produktionsekonomin, korrekt kvalitet och kan i sin tur leda till ett grönare 

byggande. Skanska vill skapa en bättre möjlighet för den som ska förvalta och äga sin 

byggnad eller anläggning. Med hjälp av BIM leder det gröna byggandet till energioptimering, 

minskat materialspill och lättare att få en övergripande inblick vid underhåll av det färdiga 

projektet. 

3.2.1 Autodesk och BIM 360  

Autodesk (2018) grundades 1982 och är ett amerikanskt företag som är ledande inom 

programvaror och har ett brett utbud av program för underhållning, teknik och 3d-design på 

den globala marknaden. De har kunder inom flera branscher till exempel bygg, tillverkning, 

arkitektur, media och underhållning, Autodesk vill hjälpa företagen att innan de har skapat 

eller byggt produkten kunna designa, visualisera och simulera sina idéer. 

AEC (2018) skriver att Autodesk har flera programvaror för byggbranschen och inom BIM 

har de också flera programvaror detta beroende på vilken aktör inom projektet som jobbar 

med modellen. Autodesk har skapat en molnbaserad lösning som heter BIM 360 för att alla 

aktörer ska kunna arbete med modellen vart och när de vill. Inom BIM 360 finns det flera 

olika grenar men grundplattformen är BIM 360 Docs (Docs) där samarbetet mellan de olika 

aktörerna i byggprojektet sker genom visning av filer och hantering av dokument. I Docs ska 

alla dokument samlas för hela byggprojektet för att det ska vara på samma ställe och de olika 

aktörerna kan ge olika behörighetsnivåer för att rätt person ska få korrekt information och 

inte för mycket eller för lite. 
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AEC (2018) berättar vidare att de olika grenarna under Docs är BIM 360 Design (Design), 

BIM 360 Glue (Glue), BIM 360 Build (Build) och BIM 360 Ops (Ops) som följer 

byggprocessens olika faser som är projektering, produktion samt förvaltning (se Figur 5). 

Design är till för att alla som ritar och konstruerar projektet ska ha tillgång till samma 

ritningar och kunna jobba med samma modell. Glue hjälper till när det ska utföras kontroller 

och kollisionstester i projekteringsfasen innan modellen kan lämnas över till nästa fas i 

projektet. Verktyget för produktionsfasen är Build, som ska se till att produktionen sker mer 

effektivt, detta genom att kvalitetssäkring, projektledning och dokumenthantering är 

optimerad i verktyget. Den sista grenen Ops är för förvaltning, detta ska ge förvaltaren av 

byggnaden en bra översyn i underhåll och se när underhåll ska utföras och vart. 

  

Figur 5 - Beskrivning av BIM 360 (AEC, 2018) 

3.2.2 BIM 360 Field 

Autodesk (u.d.) skriver att BIM 360 Field (Field) är också en programvara i BIM 360 

familjen, tidigare hette den Vela Systems men köptes upp av Autodesk, Field är en modul i 

grenen Build. Field har olika funktioner och dess syfte är att stödja företag med 

kvalitetssäkring på arbetsplatsen genom att hantera dokument, problem, checklistor, 

kontroller, besiktningar, rapporter samt erfarenhetsåterföring. Detta ska bidra till att 

besiktningspunkter hanteras på ett effektivare sätt och att driftsättningen kommer igång 

snabbare. Field gör att BIM-modellen och andra dokument enkelt kan hanteras ute på 

arbetsplatsen och detta minskar att ledningen måste springa fram och tillbaka om arbetarna 

undrar något ute på fältet.  
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Autodesk (u.d.) skriver vidare att verktyget ger en översiktsbild på projektet, detta ger 

ledningen en bra överblick och kan se hur många avvikelser varje entreprenör har och hur 

snabbt de åtgärdar denna. Detta är bra när företaget ska se statistik över olika entreprenörer 

och välja till kommande projekt, för då får företaget en tydligare bild av entreprenören i 

förväg. Fields olika funktioner hanteras antingen via en dator genom ett webläsargränssnitt, 

exempelvis på kontoret för att till exempel lägga in avvikelser i efterhand eller hantera 

rapporter. Field kan även användas genom en applikation (BIM 360 Field) på iPhone eller 

iPad för att till exempel göra avvikelsehanteringar direkt på plats där avvikelsen är med bild, 

ljud och text. För att kunna nyttja Field behöver företaget en licens från Autodesk.  

3.2.2.1 Avvikelsehantering i BIM 360 Field 

Processen för avvikelser visas nedan i Figur 6, enligt Autodesk (2019) görs en avvikelse i 

Field på följande sätt, den som är ansvarig för avvikelser noterar en avvikelse med hjälp av en 

iPad ute på projektet där avvikelsen är. Personen i fråga tar kort på felet och skriver en notis 

om vad som behöver fixas, sedan i applikationen fyller ansvarig i vilken typ av avvikelse det 

är, vart avvikelsen finns för någonstans i eller på byggnaden. Det fylls även i vilket företag 

som är ansvarig för att åtgärda avvikelsen och när den senast ska vara åtgärdad, samt vad det 

är för orsak till problemet exempelvis utförandefel eller transportskada. Den ansvarige för 

avvikelsehanteringen kan även fylla i om det gäller ÄTA. I detta skede för arbetsflödet har 

avvikelsen status open.  

Autodesk (2019) beskriver vidare att när avvikelsen är skapad i Field och ansvarig har 

synkroniserat iPad med databasen får den som ska åtgärda avvikelsen en notis om att det 

finns något att åtgärda. Den som ska åtgärda avvikelsen får all den information som 

ansvarige dokumenterade vid platsen, när åtgärden är klar fyller den som har åtgärdat i att 

den är klar. Då går statusen över från open till work completed. Vidare i processen då 

avvikelsen är åtgärdad får ansvarige en notis om att den kan kontrollera åtgärden och 

antingen får åtgärden statusen closed eller går den tillbaka till open. Om avvikelsen blir 

closed är den färdig, men om den blir open igen lämnas en kommentar på vad som inte blev 

åtgärdat eller om det blev fel vid åtgärden. 

 

Figur 6 - Schematisk figur på avvikelseprocess i BIM 360 Field (Autodesk, 2019) 
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3.2.2.2 Dokumenterade effekter av BIM 360 Field 

I examensarbeten som nämns i 1.2 Tidigare arbeten finns det flera dokumenterade effekter 

av Field både positiva och negativa. Papari & Spång (2017) skriver att det är viktigt att innan 

implementeringen sker ”finns det bakåtsträvare och dessa behöver vinnas över genom en 

väl planerad process och förståelse av verktygen för att de inte ska påverka 

implementeringen negativt”. De menar att verktyget inte skulle fungera om arbetarna inte 

ser någon nytta med detta, därför är det viktigt att arbetarna får implementering av verktyget 

i den takt som de klarar av. Sen beror det på person till person hur duktiga de är att ta till sig 

nya saker och hur engagerade de är. Papari & Spång (2017) skriver att det skulle bli en ökad 

effektivitet, kvalitetsstyrning och kommunikation i projekten om alla använder verktyget. Det 

skulle även ske en tidsbesparing om det används på rätt sätt detta bekräftar även Lundvall & 

Östberg (2015), Sjögren (2017) och Alving & Garney (2017) i sina arbeten, dock tar det inte 

upp hur stor tidsbesparing det blir. Som tidigare nämnt tar ingen av de tidigare arbetena upp 

den ekonomiska vinningen i projekten. 

I masteruppsatsen ”Assessing the benefits of a field data management tool” presenterar 

Moran (2012) resultat från undersökningar av Vela Systems (numera BIM 360 Field) inom 

Skanska. Han undersöker 68 användare i 15 projekt på Skanskas arbetsplatser i Europa och 

Nordamerika genom att notera arbetsmoment före och efter implementeringen av Vela 

Systems. Intervjuer genomförs med de berörda användarna för att kunna notera eventuella 

tidsbesparingar. Resultatet av detta arbete var att en tidsbesparing på cirka 9 timmar per 

vecka och användare samt att verktyget gjorde en tidseffektivisering på 16 % i genomsnitt. 

Det finns flera fallstudier som Autodesk BIM 360 (2019) har samlat där användare kan 

skriva hur deras projekt lyckats med de olika programvarorna i BIM 360 familjen. 

Gemensamt för några av fallstudierna där BIM 360 Field nyttjats (Anova Technical Services, 

u.d.), (Max Bögl Group, u.d.) & (Balfour Beatty Construction, u.d.) är att tack vare 

användandet av Field lett till tidsbesparande och högre effektivitet i projekten. Anova 

Technical Services (u.d.) menar att verktyget Field hjälpt företaget att optimera processerna i 

projektet och att det finns stor potential för framtiden vid användandet av BIM 360. 

I fallstudie presenterar Max Bögl Group (u.d.) att med hjälp av Field lättare kan spåra och 

kontrollera händelser, som till exempel avvikelser, samt bedöma kvaliteten på arbetet som 

UE levererar. Max Bögl Group (u.d.) fortsätter beskriva att Field ger ett bra underlag för 

framtida kontroller av byggnaden om det uppkommer fel eller brister under förvaltnings 

skedet. Att ha allt samlat i en modell och enkelt ha avvikelser direkt kopplade till utrymmen 

underlättar att spåra händelser skriver Max Bögl Group (u.d.). De skriver även att 

dokumentationen som Field ger blir bra underlag för relationshandlingar när projektet ska 

lämnas över till förvaltaren. 
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Autodesk BIM 360 (u.d.) har samlat andra projekt som också använder sig av BIM 360 

familjen. Några av dessa projekt är Statoils kontorsbyggnad som blev pilotprojekt för 

Skanska i Norge med användandet av Field, samt AECOMs projekt Barclays Center och Hard 

Rock Stadium. Macek (2016) skriver att Skanska Norge har enligt Öivind Pettersen använt 

Field sedan 2011 för att spara tid och pengar, men även för att kontrollera samt öka 

säkerheten och kvaliteten i deras projekt. Enligt Macek (2016) har Skanska Norge också ökat 

kommunikationen mellan dem och underentreprenörer, detta i sin tur ökar effektiviteten på 

byggarbetsplatsen. 

Wallace (2017) skriver om hur AECOMs samarbete med Autodesk har hjälpt dem att utveckla 

verktygen för att de ska passa deras verksamhet på bästa sätt. AECOM använder främst Glue 

och Field i deras projekt för att upptäcka fel tidigt och rätta till dessa innan de byggs. Wallace 

(2017) skriver vidare att med hjälp av BIM 360 lyckades arbetsledningen för projektet 

Barclays Center lösa avvikelser snabbt i ett tidigt skede samt att hålla nere ÄTA-kostnaderna.   

Detta i sin tur ledde till en besparing på ungefär 4,5 miljoner amerikanska dollar. Projektet 

Hard Rock Stadium använde både Glue och Field berättar Kyle Goebel, detta ökade 

kommunikationen mellan arkitekten, AECOM och byggarbetarna. Glue användes mellan 

arkitekten och AECOM samt Field mellan AECOM och byggarbetarna, Wallace (2017) skriver 

att projektet hade data på över 1 terabyte. Glue och Field gjorde det mer effektivt och 

snabbare beslut kunde tas i projektet.  

3.3 Skanska Verksamhetsgren Hus användning av BIM 360 Field 

för avvikelsehantering 

Under det här avsnittet redovisas information om Skanskas Verksamhetsgren Hus (VG Hus) 

och specifikt Skanska Region Hus Stockholm Bostäders användning av BIM 360 Field, vilka 

krav som ställs och vilka mål VG Hus har angående digitalisering inom avvikelsehantering. 

Större delen av informationsinsamlingen i det här avsnittet är hämtat från Skanskas interna 

hemsida. 

3.3.1 Krav på arbetssätt 

Skanska Sverige AB har skapat ett ledningssystem som fungerar som en samlingsplats för 

information som kallas ”Vårt sätt att arbeta” (VSAA). VSAA är en viktig databas för att 

arbetare på Skanska ska följa samma rutiner genom hela byggprocessen oavsett vilket projekt 

man tittar på. Det är även i VSAA som man hittar riktlinjer, ansvarsområde och krav för hur 

man hanterar avvikelser som uppstår i ett projekt. Region Hus (2019) har en separat del i 

VSAA som enbart behandlar deras arbetssätt. 
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Enligt VSAA - Projekt Hus: Produktion ska avvikelser i första hand hanteras med hjälp av 

BIM 360 Field och i andra hand med hjälp av avvikelserapporter. Det är produktionschefen 

(PC) som ska ha ansvar för digitala verktyg och avvikelsehantering på arbetsplatsen enligt 

avsnitt ”organisation och styrning” (Skanska Sverige AB - Region Hus, 2018), detta ska ske 

innan produktionsstart. Produktionschefen ska då kontakta regionansvarig för hjälp vid 

uppstart av 360 Field samt utse administratörer av BIM 360 Field. Dessa administratörer ska 

tillsammans med regionansvarig sedan ta fram en handlingsplan för projektet och 

användandet av verktyget. Under avsnittet KMA i VSAA – Projekt Hus: Produktion så kan 

antingen PC eller projektchefen (PrC) vara ansvarig vid hantering av avvikelser (Skanska 

Sverige AB - Region Hus, 2018).  

Hanteringen av avvikelser ska ske enligt VSAA på följande process enligt Figur 7: 

 

Figur 7 - Avvikelseprocess enligt VG Hus (Skanska Sverige AB - Region Hus, 2018) 

Under samma avsnitt beskriver Skanska (2018) att supportfunktionerna ska stödja 

projektansvarig i hantering av avvikelser genom att ansvara för sammanställning och analys 

av dessa, samt ansvara för åtgärder och att kommunicera avvikelserna. Detta för att 

minimera upprepningar. Mindre avvikelser ska noteras löpande och behandlas löpande. Med 

mindre avvikelser menas sådana som inte påverkar kvaliteten på slutprodukten (Skanska 

Sverige AB - Region Hus, 2018). 

Region Hus (2019) arbetar även med ett initiativ kallat ”Smarta projekt”, vilket också är 

riktlinjer för hur medarbetarna inom Region Hus ska arbeta, dock med enbart fokus på 

digitaliserade arbetssätt. Smarta projekt har skapat olika nivåer som projekt inom Region 

Hus ska jobba efter. Som lägst finns en basnivå som alla projekt ska jobba enligt där 

avvikelsehantering ska ske med hjälp av BIM 360 Field. 
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3.3.2 Målbild 

Målet och visionerna som VG Hus har är att vara en verksamhet i världsklass och leverera bra 

projekt med hög kvalitet från anbud till avlämnande. För att detta ska bli möjligt vill VG Hus 

digitalisera verksamheten ännu mer. 

Genom att använda digitala verktyg minimeras risken att viktiga händelser inte 

dokumenteras och efterföljs. Att ha all information digitalt så att berörda personer lätt har 

tillgång till dokumentationen bidrar till högre kvalitet och effektivitet. Risken att information 

”stannar i ett huvud” minimeras också med hjälp av detta arbetssätt då allt dokumenteras, 

vilket gör det lättare att fortsätta med produktionen vid tillfällen då personal behöver ersättas 

(som vid sjukdom, föräldraledighet etc.). Att använda digitala verktyg som BIM 360 Field 

bidrar även till en ökad produktivitet då alla handlingar kan nås från mobil eller surfplatta 

ute på arbetsplatsen. Arbetsledningen behöver därför inte gå tillbaka till bodarna/kontoret 

för att ta fram ritningar eller handlingar vid frågor som uppstår ute på arbetsplatsen. Målet 

är att alla projekt inom VG Hus ska följa basnivån som Smarta projekt gett ut, vilket det 

tyvärr inte görs i dagsläget (Skanska Sverige AB, 2019).  

Förutom själva digitaliseringen och användandet av BIM 360 Field som avvikelsehantering 

har Skanskas verksamhetsutveckling som mål att nyttja informationen som sammanställs 

med hjälp av BIM 360 Field för att bland annat kunna jämföra entreprenörer. Detta genom 

att ställa pris och avvikelser/kvalitetsarbeten mot varandra för att bedöma huruvida det är 

lönsamt att till exempel anlita den underentreprenören med bäst pris. I dagsläget finns det 

ingen sådan statistik att utgå ifrån, eller åtminstone inte i tillräckligt stor omfattning. E. 

Jacobson, Verksamhetsutvecklare Skanska Sverige AB (personlig kommunikation, 2019-03-

22) 

3.3.3 Användning av BIM 360 Field Region Hus Stockholm Bostäder 

BIM 360 Field används på flera Hus regioner och implementeringen av verktyget hos vissa 

regioner har varit bra. Region Hus Stockholm Bostäder har däremot inte lyckats 

implementera verktyget i så stor omfattning i jämförelse med övriga regioner. Enligt statistik 

från BIM 360 Field som Skanska Sverige AB (2019) tagit fram över antalet skapade 

avvikelser så står Hus Stockholm Bostäder för enbart en väldigt liten del i jämförelse med 

övriga regioner inom husbyggandet. Inom Hus Stockholm Bostäder är det i dagsläget bara ett 

fåtal projekt som jobbar aktivt med verktyget som medel för avvikelsehantering. 

Detta innebär att större delen av projekten inte arbetar enligt Smarta projekt och deras 

basnivå eller enligt VSAA prioriterade metod för avvikelsehantering. Stockholm Hus 

Bostäder (2019) har som mål att ”vara bäst på att skapa, leda och styra lönsamma 

bostadsprojekt på ett hållbart sätt” och menar att användning av digitala verktyg kan leda 

dem vägen dit.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av den empiri som erhållits utifrån intervjuer, 

projektbesök och personlig kommunikation som är kopplat till syftet och frågeställningarna. 

Respondenternas transkriberade svar återges i Bilaga 2: Svar från respondenter. 

4.1 Avvikelsehantering i nuläget 

Det som framkommer av intervjuerna och projektbesöket är att 

avvikelsehanteringsmetoderna skiljer sig mellan de olika projekten, men även internt hos 

arbetsledningen på vissa projekt. Att flera olika metoder tillämpas på ett projekt är något som 

de flesta av respondenterna återberättar. Det var få som använde Field för 

avvikelsehantering, se Figur 8. Val av metod för avvikelsehantering beror i vissa fall på vilken 

typ av avvikelse som ska hanteras samt vad beställaren efterfrågar istället för 

rekommendationerna från VSAA (att VG Hus ska använda BIM 360 Field) och kraven från 

Smarta projekt. Hur man hanterar en avvikelse beror på den individuella preferensen 

gällande arbetssätt och anpassningen till förändring enligt respondenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Antal respondenter som använder BIM 360 Field för avvikelsehantering 

 

 

 

 

 

22%

56%

22%

Använder BIM 360 Field för avvikelsehantering

Ja Nej N/A



24 

Några av de metoder för avvikelsehantering som framkommer är  

• Enbart muntligt med berörd UE eller YA (mindre avvikelser) 

• Muntligt går igenom avvikelsen med åtgärdsansvarig och noteras på en lapp som sedan förs in 

i ett protokoll 

• Mejlkonversationer med åtgärdsansvarig 

• Fråga-Svar med kund (större avvikelser eller metodförändringar) 

• Större avvikelser registreras på något sätt medan mindre avvikelser hanteras muntligt eller via 

mejl 

• BIM 360 Field nyttjas för avvikelsehantering 

• Excelsnurra 

• Dagboksfunktionen i SPIK 

• Bluebeam (använder det på samma sätt som Field fungerar) 

• Mejl med ansvarig och ändringar på/via ritningar 

• Avvikelser och fel noteras på papper som sedan samlas in i pärmar 

 

En orsak till att vissa projekt inte nyttjar BIM 360 Field är beroende på vilken fas projektet är 

i och hur länge det har hållit på. Eftersom införandet av BIM 360 Field påbörjades under år 

2017 har det lett till större utmaning att implementera verktyget på projekt som redan 

startats eller varit igång innan dess. Då nyttjas Field framförallt till att hantera ritningar, 

checklistor eller rondering vid förbesiktningar. Alternativt så användes Field enbart för att få 

bättre kunskap om verktyget (lärandesynpunkt). Användandet av Field presenteras i Figur 9 

nedan. 

 

Figur 9 - Antal respondenter som nyttjar BIM 360 Field för andra arbetsuppgifter än 
avvikelsehantering (till exempel att hantera ritningar, checklistor, förbesiktningar etc.) 

 

 

56%

22%

22%

Använder BIM 360 Field till övriga arbetsuppgifter

Ja Nej N/A
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Vid frågan om utmaningar och svårigheter kring avvikelsehantering anses en utmaning vara 

att flera jobbar på olika sätt. Det blir då svårare att kontrollera och följa upp avvikelserna. 

Risken att all information om förändringar inte kommer fram till övriga i arbetsledningen 

finns också, speciellt när hanteringen av avvikelser sker muntligt. Om hanteringen eller 

processen gällande avvikelser sker muntligt menar Respondent 1 att det gäller ha ”koll på hur 

det skulle vara till vad det slutligen blir”. Alltså hur byggdelen ser ut kopplat till kalkylen. 

Risken är menar Respondent 1 att den arbetsledare som ansvarar för en byggdel går in med 

målet att det bara ska bli gjort och att kopplingen mellan åtgärden och kalkylen inte finns 

där. Där tror Respondent 1 att Field kan underlätta processen för projektingenjören som i 

slutändan ska lägga in alla ändringar i kalkylen/SPIK än att få eventuell information muntligt 

eller nedskrivet på lappar.  

En annan utmaning som respondenterna nämnde var att få ut informationen om avvikelser 

som behöver åtgärdas till den som är ansvarig, speciellt när man hanterar avvikelser via mejl 

eller pappersformat. Det var även svårare att följa upp om avvikelsen blev åtgärdad eller inte 

när det inte fanns tillräckligt med information eller underlag. Där ansåg respondenterna att 

Field troligen kunde underlätta hanteringen eftersom mycket information lagras i verktyget, 

vilket gör det enklare att söka upp och kontrollera åtgärderna. 

Generellt så var kommunikation med den som ska åtgärda avvikelserna en utmaning. 

Respondenterna menade att det var svårt att få en respons på de avvikelser som de 

registrerade, oavsett om de använde Field eller något annat av ovanstående 

avvikelsehanteringsmetoder. Respondent 4 nämnde att ett av syftena med Field var att få 

enklare respons när en avvikelse var åtgärdad och att det då blev mindre motiverande att 

använda verktyget när denne ändå inte fick något svar (via verktyget). Respondent 4 och 

Respondent 3 berättade att avvikelserna kunde vara åtgärdade men att ansvarig UE eller YA 

inte nämnt något. Eller så hade de helt enkelt inte åtgärdat avvikelsen och därför inte gett 

någon respons, trots att deadline passerat för avvikelsen. Detta var dock något som varierade 

mellan projekten. Majoriteten av respondenterna ansåg att det var svårt att få respons från 

UE medan Respondent 7 och Respondent 8 inte alls hade det problemet. De beskrev det 

snarare som att deras UE hade kommit mycket längre gällande att arbeta med Field och var 

väldigt duktiga på att ge respons. Respondent 8 berättade att denne fick stöd och förklaring 

av UE hur denne skulle registrera bra ”issues” i verktyget och vad hen skulle tänka på. 

Däremot nämnde Respondent 2 att de fått bra åtgärdsprotokoll från några av deras UE på 

aktuellt projekt och att det bygger på samma princip som Field fast i pappersformat. De får 

ett dokument med en bild på avvikelsen med beskrivande text på vad som var fel, sedan en 

bild efter det att UE åtgärdat den med en beskrivande text på vad som gjorts. Respondenten 

fortsätter med att säga att det är en utmaning att få alla att arbeta efter samma sätt, både 

internt och med UE. 
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4.2 Möjligheter och utmaningar med BIM 360 Field 

Med verktyget Field finns det både för- respektive nackdelar, det finns även möjligheter, 

utmaningar samt begränsningar med verktyget. Nedan presenteras det som samlats in från 

intervjuer, projektbesök och personlig kommunikation. 

4.2.1 Fördelar och möjligheter 

Det finns flera fördelar och möjligheter som respondenterna ser med verktyget, men för att 

dessa möjligheter ska kunna genomföras måste alla användare förstå hur verktyget kan 

hjälpa dem, vilket även nämns under avsnitt 4.3.1.  

De fördelar och möjligheter som respondenterna anser att verktyget ger är 

• Ett gemensamt arbetssätt 

• Bättre kontroll på avvikelserna och allt är samlat på ett ställe 

• Sparar tid inne på kontoret (behöver inte lägga in eller registrera åtgärden i ett separat system, 

allt sker automatiskt) 

• Bättre underlag och mer stöd än om en sak hanteras muntligt. Minimerar risken med att ”det 

minns inte jag att du har nämnt” 

• Bättre kvalitetsstyrning 

• Bra dokumentation för eftermarknaden 

• Lättare att få en bra överblick på hur projektet går gällande avvikelser 

• Ger bra underlag vid möten och diskussion, både internt samt med UE och leverantörer  

• Kan lättare hitta grundorsaken till att avvikelser uppstår 

• Kan hjälpa till att analysera lönsamheten med samarbetspartners 

• Minskar springet mellan kontoret och produktionen (om det är någon som har frågor om ett 

specifikt moment), då ritningarna finns tillgängliga i iPaden 

• Verktyget gör att användaren blir smartare och intelligentare  

• Det blir mindre dubbelarbete efter besiktningar för PC och AL 

 

Respondenterna tycker att det hade varit bra med ett gemensamt arbetssätt då detta ger 

bättre förutsättningar i projektet och om de använder Field i projekten uppnås detta. 

Fördelen med ett gemensamt arbetssätt i Field är att om till exempel ”person 1” är borta från 

projektet kan ”person 2” gå in och kontrollera vad ”person 1” har utfört och vad som är kvar 

att göra. Det blir bättre transparens i arbetsledningen vilket leder till bättre och enklare 

kvalitetsstyrning i projektet.  

Att verktyget gör att användaren blir smartare och intelligentare menar Respondent 9 är på 

grund av att användaren som nyttjar verktyget kan se alla avvikelser och även under vilken 

kategori avvikelserna är gjorda. Detta leder till att användaren har bättre koll på vilka 

avvikelser som finns i projektet och vilka som är återkommande samt om det är stora eller 

små leverantörer som gör dessa. Möten kan sedan hållas med de leverantörer eller 

entreprenörer som ansvarar för uppkomsten av återkommande avvikelser. Detta för att 

skapa ett bättre samarbete och högre kvalitet av de tjänster och varor som Skanska köper. 

Med verktyget blir det en bättre struktur på avvikelserna och det är lättare att undersöka hur 

många avvikelser som projektet har. 
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Respondent 3 och Respondent 4 har upplevt en tidsbesparing vid användning av verktyget 

och personalen kan då använda den tiden till andra uppgifter. Dock nämner Respondent 3 att 

det tar lite längre tid ute på bygget att lägga in avvikelsen men att det sparar mycket tid på 

den administrativa delen av att annars behöva föra in all dokumentation, ladda upp bilder 

eller liknande i något annat program eller mappstruktur (beroende på vilket sätt man 

hanterar avvikelser på) och att det är en av de stora fördelarna. En annan fördel som flera av 

respondenterna nämner är att de minskar ”spring-tid” till bodarna när de har tillgång till 

ritningar digitalt ute på arbetsplatsen när frågor dyker upp från UE eller YA. Det går 

snabbare att svara på frågor och de slipper gå till byggbodarna eller platskontoret för att leta 

upp handlingar och sedan gå tillbaka till bygget. Produktionen flyter på bättre när ledningen 

har tillgång till ritningarna digitalt och tidsbesparingen uppskattas till 30 minuter per fråga. 

Gällande sista punkten ”…mindre dubbelarbete efter besiktningar...” förklarar Respondent 5 

att man måste försöka få med alla inblandade i ett projekt att använda Field och förstå dess 

nytta. Ett exempel denne ger är att vid besiktningar så skulle verktyget bidra till mycket tids- 

och momentsbesparing. Respondent 5 beskriver en typisk arbetsgång efter mottagandet av 

ett besiktningsprotokoll med punkter som behöver åtgärdas; först behöver arbetsledningen 

(PC och AL) gå igenom besiktningsprotokollet, notera ned alla punkter och sortera vem som 

är ansvarig för vad, sedan sammanställa och skriva ut en lista på alla punkter till respektive 

UE eller YA. Med Field fyller man i åtgärdsansvarig direkt och kan enklare filtrera ut 

punkterna för varje respektive UE och skriva ut en lista, eller så ser UE direkt i Field och kan 

bocka av dem själva. 

4.2.2 Nackdelar, begränsningar och utmaningar 

Utifrån diskussion gällande utmaningar med Field framkommer några aspekter och 

synpunkter som presenteras i punktform nedan 

• Tar tid att lära sig verktyget, dock är detta individuellt hur lång tid det tar 

• Dålig respons från åtgärdsansvarig 

• Ingen notis när en ”issue” börjar närma sig deadlinen som är satt för avvikelsen 

• Hur Field ska kopplas till SPIK (kalkylen) och vilket värde det har mot kund 

• Det finns ingen färdig mall eller struktur på hur man ska arbeta med verktyget (vilka 

avvikelser som ska registreras etc.) 

• Det finns ingen ”auto sync” i verktyget, om ansvarig har mycket att göra kan det glömmas bort 

att synka verktyget när nya avvikelser har lagts till 

• Applikationen för Field är iOS-baserad och Skanskas egna YA har Android-mobiler, vilket gör 

det omöjligt för dem att ha Field applikationen i dagsläget om de inte har tillgång till iPads och 

detta leder till svårigheter när de får avvikelser på sig. 

• Oftast är det bara UE:s AL som är kontaktperson och denne är inte alltid på plats 

• Verktyget är på engelska (kan ses som en utmaning för vissa användare) 

• Tråkig layout/gränssnitt i applikationen  
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4.3 Hur kan användandet av BIM 360 Field vid avvikelsehantering 

ökas? 

Då det framkom att arbetsledningen på Hus Stockholm Bostäder arbetade på olika sätt och 

inte alltid använde BIM 360 Field vid avvikelsehantering ställdes frågan om vad 

respondenten ansåg vara en orsak till att verktyget inte användes. Frågor kring hur verktyget 

har presenterats och implementerats på projekten ställdes samt hur respondenten anser om 

metoderna (på vilket sätt det kan förbättras och hur kan man få fler att använda verktyget).  

4.3.1 Inställning till förändringar och digitalisering 

Flera av respondenterna berättar att individen måste förstå nyttan med verktyget (BIM 360 

Field) och att det hjälper individen att spara tid på hantering och registrering av avvikelser, 

annars kommer de fortsätta hantera avvikelser på det sätt de anser är lättast. De som har fått 

en introduktion av verktyget men inte vill använda det, anser ofta att det sker förändringar 

och digitalisering för snabbt samt att de får ett till program eller verktyg att lära sig, då det 

redan finns för många enligt dessa. 

Respondenterna ansåg att Field är eller verkar vara ett bra verktyg, däremot uppgav några att 

en tydligare struktur för hur man ska använda det och till vad kan behövas för att kunna 

nyttja det fullt ut. Respondent 2 nämner också att denne var osäker på hur verktyget kunde 

kopplas till kalkylen i SPIK samt hur verktyget skulle användas mot kund. Respondent 2 tror 

dock att verktyget kan vara ett hjälpmedel internt och mot UE. Men den största faktorn är 

individen och engagemanget. Respondenterna hade generellt en bra inställning till verktyget 

men menade att det var svårt att få andra att arbeta med det.  

Det var även flera av respondenterna som nämnde att Field kanske inte alltid hjälper och 

underlättar för en person beroende på dennes kunskaper och färdigheter kopplat till digitala 

hjälpmedel och teknik i allmänhet. En kommentar på detta var att de kanske inte ska försöka 

anpassa individen efter verktyget i vissa fall, att verktyget riskerar att stjälpa individen istället 

för att hjälpa den.  

Respondent 8 nämner att det var ett stort motstånd när Field skulle startas upp på projektet 

samt att avvikelser skulle ske via mejl och inget annat. De andra i projektet såg bara 

nackdelar med verktyget och de gav det inte ens en chans för att de tyckte att avvikelser inte 

ska ske med verktygets hjälp. Respondent 8 började titta på verktyget för att försöka få med 

sig fler att använda det men när ingen ville var det svårt att fortsätta och har endast gjort lite i 

verktyget för att lära sig mer om det på egen hand. Dock nämner Respondent 7 och 

Respondent 8 att de har fått en ny AL till projektet som kör programmet fullt ut och tror att 

detta kan inspirera fler att börja med det.  
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Alla respondenter har hört om verktyget och att det ska implementeras på projekten, dock 

tror många att det kommer ta lång tid för att en förändring ska ske från det gamla sättet till 

att alla använder verktyget. Detta kan vara på grund av att projekten sträcker sig över lång tid 

och när verktyget skulle in i projekten var det redan i full produktion. När produktionen är i 

full gång är en förändring svårare att få igenom, det är bättre att förändringen är i början av 

ett projekt för att då kan riktlinjer sättas tycker respondenterna. 

4.3.2 Implementering av verktyget 

Vid frågan om hur verktyget implementerats och om respondenterna och dess medarbetare 

fått någon introduktion eller utbildning ges liknande svar. Respondenterna har fått en 

heldags introduktion och kurs i Field vid uppstart av projektet. Detta tyckte respondenterna 

var bra men uttryckte att kursen borde ha varit strax innan produktionen drog igång. 

Eftersom det kan ta lång tid från det att kursen har varit till dess att verktyget ska användas 

ökar risken att man glömmer bort hur man ska göra, vilket leder till ett motstånd gällande 

nyttjandet av Field.  

Projekten har haft möjlighet att få stöd centralt av en digital coach men det ansågs i de flesta 

fall inte vara tillräckligt. Eftersom den digitala coachen hjälper flera projekt samtidigt 

menade några av respondenterna att det tog emot att be om hjälp. En av respondenterna 

tyckte att det borde finnas en fast resurs på plats som kan hjälpa till vid frågor om verktyget 

eftersom det är svårt att få hjälpen förklarad över telefon. Denne trodde att en sådan lösning 

skulle få fler att våga be om hjälp och faktiskt försöka lära sig hantera verktyget. 

Respondenterna fick som följdfråga om förbättringsförslag gällande implementeringen om 

vad som kunde göras bättre. Förslagen presenteras nedan 

• Ha introduktionskursen närmare produktionsstart 

• Se till att alla tjänstemän och lagbas har en iPad innan kursen så det blir lättare att hänga med 

• Bättre uppföljning om hur det går att använda verktyget i projekten 

• Fler kurser, uppföljningskurser och fördjupning/fortsättningskurser  

• Bättre struktur gällande vad verktyget ska användas till (samt vad alla andra digitala 

hjälpmedel ska användas till) 

• En digital coach på plats eller en ansvarig på projekten som är duktig på verktyget som kan 

hjälpa till vid frågor 

• Få med UE och YA mer 

• Gemensamt arbetssätt (för många applikationer – vad ska användas till vad, och varför) 

• Skapa engagemang  

• Successivt implementera verktyget, baserat på kunskap och engagemang  

• Studiebesök på ett projekt där verktyget fungerar bra eller att någon kommer ut och berättar 

om deras projekt 

• Seminarium för alla, där det kan diskuteras om verktyget  
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Respondent 7 nämnde att denne hade fått uppföljning under ett tidigare projekt och ansåg 

att det var en bra implementeringsmetod. Ett annat förslag som gavs via personlig 

kommunikation är att se till att stödfunktionerna och hjälpen från digitala coachen debiteras 

centralt och inte på projekten som det gör i dagsläget. Det kan leda till att arbetsledningen på 

projekten väljer att be om mer hjälp angående Field och övriga digitala verktyg. Respondent 

2 kommenterade ”Men om man då inte använder det på några veckor eller månader så 

glömmer man ju bort det man lärt sig, och man kan ju inte ha honom (läs digitala coachen) 

här springandes varje dag heller” när frågan om implementering av verktyget och 

stödfunktioner ställdes.  

I vissa fall bör implementeringen ske successivt för att få med de som tycker att införandet av 

verktyget innebär en för stor förändring av arbetssättet. Respondent 3 menar att en för stor 

förändring ökar motståndet till verktyget och att det är lämpligare att börja i en mindre skala 

med de som har problem med digitala verktyg. Detta bekräftar även Respondent 4 och 

Respondent 8, dock tycker de att Skanska borde formulera sina riktlinjer för verktyget bättre 

och att det skulle vara ett krav att använda verktyget för att få ”bollen i rullning”.  

Respondent 7 nämner att de var på ett projektbesök på en annan Skanska Region Hus för ett 

antal år sen och de hade eldsjälar som jobbade med verktyget. Den Regionen såg verkligen 

nyttan med verktyget och det gjorde även de som var på projektbesöket. Det hade varit bra 

för andra att göra ett liknande projektbesök och se att verktyget verkligen hjälper till i 

produktionen samt att det ser nyttan med verktyget. Respondent 7 nämner även att det 

skulle fungerar om någon kommer på besök och berättar om hur verktyget har hjälp dem, 

(”så här jobbade vi innan och så här jobbar vi nu”). Respondent 9 nämner också att denne 

har varit på studiebesök på ett projekt där de använder Field flitigt och tycker detta var 

positivt. Respondent 9 tillägger att distriktet eller regionen borde ha seminarium om BIM 

360 Field, där medarbetarna kan diskutera fördelar och nackdelar med verktyget. Detta tror 

respondent 9 kan leda till att verktyget används på ett bättre sätt och fler ser fördelarna samt 

att de nackdelar och utmaningar som uppstår kan deltagarna finna lösningar till.  
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5 ANALYS & DISKUSSION 

I detta kapitel förs diskussion och analys kring studiens resultat och diskussion kring 

metodval samt begränsningar och eventuella felkällor. Resultaten diskuteras med avseende 

på syftet, frågeställningarna och analyseras utifrån litteraturstudien samt tidigare arbeten 

och dokumenterade effekter som presenteras i rapporten. Resonemanget kring diskussion 

och analysen av resultatet presenteras djupare i avsnitt 2.2.5. 

5.1 Avvikelsehantering i nuläget 

Det första som kan konstateras utifrån resultatet och tidigare dokumentanalys är att 

arbetssättet gällande avvikelsehantering i praktiken inte stämmer överens med de 

rekommenderade arbetssätten enligt Skanskas ledningssystem VSAA. Enligt VSAA ska VG 

Hus i första hand använda BIM 360 Field för att hantera avvikelser men att detta inte är ett 

krav. För det står också att man kan använda avvikelserapporter för dessa avvikelser, 

däremot är det en aning oklart med vilka avvikelser som ska hanteras. I ett senare stycke står 

det att mindre avvikelser kan hanteras löpande på ett lämpligt sätt och tas upp vid möten 

men att man även kan använda BIM 360 Field för dessa också. De olika beskrivningarna kan 

leda till fria tolkningar av vad som är en mindre avvikelse och vad som klassas som en 

”avvikelse” samt vilken typ av avvikelse som ska hanteras med hjälp av verktyget. Detta är 

något som noterats under intervjuerna att respondenterna hanterar avvikelser olika 

beroende på vad de själva anser är en lämplig metod för just den aktuella avvikelsen, om det 

är något mindre eller om det är något mer kritiskt som påverkar kvaliteten till exempel. Men 

det var även några av respondenterna som använde ett och samma sätt till alla typer av 

avvikelser för att det ansågs vara bäst så.  

Det behöver finnas tydligare riktlinjer gällande om man ska följa VSAA eller Smarta projekt, 

för det arbetssätten stämmer inte helt överens (men vi kan förstå att formuleringen är som 

den är på grund av att VG Hus omfattar många olika regioner som kommit olika långt 

gällande digitalisering). Hus Stockholm Bostäder behöver vara tydliga om alla nya projekt 

SKA vara smarta projekt och följa de krav som då ställs, eller skapa en tydligare 

övergångsperiod/-arbetssätt gällande 360 Field (och övriga digitala verktyg).  

Vi anser att det är en risk med att det inte finns ett gemensamt arbetssätt för att hantera 

avvikelser i dagsläget. Den största risken, tror vi, är att det inte blir en transparens i 

arbetsledningen på grund av att det är bara en själv som har koll på om avvikelsen är 

åtgärdad eller vad som är kontrollerat. Om alla i arbetsledningen använder Field minskar 

denna risk för att då har fler koll på vad som ska utföras och till exempel om en person är 

sjukskriven kan andra ta över dennes arbete lättare. Det finns även risker med att 

kommunikationen för avvikelser bara sker muntligt, då detta lätt kan glömmas bort om det 

inte noteras direkt. Det kan även vara att informationen inte är tillräcklig för den som ska 

utföra åtgärden och leda till fler fel än om det hade varit en tydlig beskrivning med bild. En 

annan risk med olika arbetssätt är att det kan bli svårigheter med kalkylen och föra in 

förändringarna samt ÄTA för PRING på projektet. 
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5.2 Möjligheter och utmaningar med BIM 360 Field 

Det är bara några få som arbetar aktivt med Field för just avvikelsehantering inom Hus 

Stockholm Bostäder men flertalet av respondenterna har ändå arbetat eller nyttjat det på 

andra sätt eller i tidigare projekt (till exempel för att ha ritningar lätt till hands, checklistor, 

rondering, besiktning etcetera). Generellt verkar respondenterna anse att Field är ett bra 

hjälpmedel och att det kan spara tid, resultera i bättre struktur och lättare ha kontroll på 

avvikelser som uppstår i produktionsskedet förutsatt att det används på rätt sätt. Detta är 

något som de tidigare arbetena inom ämnet också konstaterat. Vi tror att Field kan hjälpa till 

att få en bättre kvalitetsstyrning på projekten, förutsatt att alla är villiga att arbeta med det. 

Det kommer inte fungera optimalt om platsledningen på projekten jobbar på olika sätt. En 

bättre samverkan behövs för att minimera risken att information inte delas ordentligt mellan 

tjänstemännen. Vi anser att ju fler som använder programmet desto effektivare blir det, detta 

är även något som Moran (2012) tar upp i sin masteruppsats. Flera fallstudier visar på att 

BIM 360 Field har hjälpt arbetsledningen att upptäcka fel och brister i ett tidigt skede, det är 

mycket som pekar på att verktyget kan optimera avvikelsehanteringen ute i projekten.  

Vi tror att implementering av verktyget på alla projekt och få ett gemensamt arbetssätt, leder 

till att projektchefen får en bättre överblick på avvikelserna för de projekt som denne 

ansvarar för. Det underlättar även för produktionschefen vid styrning av produktionen när all 

information är samlade på ett och samma ställe. Det finns möjlighet att filtrera ut specifika 

delar en vill kolla upp, oavsett om det gäller avvikelsehantering eller rondering. Vi anser att 

när verktyget är implementerat på alla projekt kan Skanska analysera UE samt 

samarbetspartners gällande lönsamhet och antal avvikelser i projekt med hjälp av den 

statistik som BIM 360 Field kan generera. Detta kan även leda till bättre kvalitet då Skanska 

kan välja ut de UE som utför jobbet på bästa sätt.  

Vi tror att fördelarna och möjligheterna väger tyngre än nackdelarna. För att som ovan 

nämnt är respondenterna positiva till verktyget och tror att det kan fungera för 

avvikelsehantering. Men man måste ta hänsyn till de utmaningar som finns och vilka krav 

som ställs på dokumentation och arbetssätt från beställare. Det var delade meningar om hur 

Field skulle användas mot kund och vilket värde det gav. Detta är något som Skanska 

behöver förtydliga vid implementeringen, hur och på vilket sätt verktyget faktiskt kan 

användas mot kunden. Hur verktyget exakt kan tillämpas mot kund är något som vi inte är 

helt insatta i kunskapsmässigt, men utifrån litteraturstudien, personlig kommunikation och 

intervjuerna så kan informationen i Field ge ett bra underlag för relationshandlingar och 

inför förvaltningen. Om något uppstår under förvaltningen är det lätt att gå in i handlingarna 

och söka upp det området som problemet eller avvikelsen uppstått och se om det finns något 

specifikt dokumenterat om den delen. Enklare att se historik om något justerats, åtgärdats 

eller något avvikande som noterats. Men som sagt, Skanska behöver förtydliga HUR 

verktyget kan nyttjas mot kund. 

Ett annat tillämpningsområde som några av respondenterna ansåg att det fanns 

förbättringspotential gällande Field var vid besiktningar. Idag var det inte många 

besiktningsmän som använde Field som hjälpmedel vilket respondenterna ansåg var 

negativt. Att hantera besiktningspunkter och sortera upp punkterna till rätt UE var en 
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tidskrävande process. Om besiktningsmännen istället använde Field skulle det minimera 

dubbelarbetet för arbetsledningen. Att få besiktningsmännen att använda Field tror vi kan 

vara en utmaning. Men vid kontraktsskrivning och genomgång av projektet med kund kan 

Skanska försöka trycka på att de gärna ser att kund och besiktningsman använder Field för 

att underlätta informationsutbyte.  

Utifrån intervjuerna märkte vi att det finns en del utmaningar med Field och att 

implementeringen av Field inte riktigt fungerar. Vi noterade även av en viss frustration över 

att det ”hela tiden kommer ett nytt program eller hjälpmedel man ska lära sig” och att det 

kanske inte alltid framgick varför det nya verktyget skulle implementeras. Vi anser att 

Skanska måste vara tydligare med varför och hur verktyget ska användas samt att hur det 

kan kopplas till kalkylen och kunden.  

Det som många av respondenterna såg som negativt och en utmaning var att verktyget tar 

lång tid att lära sig samt att det tar längre tid ute i produktionen. Moran (2012) skriver i sin 

masteruppsats att verktyget är 16 % mer tidseffektivt detta är inklusive inlärning och 

uppdatering av programvaran. Vi anser att när väl användarna upptäcker detta och ser 

nyttan, kommer de negativa användarna bli positivt överraskade. Då kan de lägga mer tid på 

annat till exempel hitta rotorsaken till att problemen och avvikelserna uppstår, om de hittar 

rotorsaken till ett problem kan de ta med detta vid erfarenhetsåterföring. Om de kan 

eliminera eller minska dessa problem i kommande projekt ökar kvaliteten. 

En orsak till att engagemanget för verktyget minskade var att arbetsledningen fick dålig 

respons av åtgärdsansvarig och att det då kändes onödigt att använda verktyget. Dålig 

respons gällde dock inte bara vid användandet av Field utan även generellt enligt flera 

respondenter. Vi tror att Skanska måste vara tydligare i sina avtal med UE och ställa högre 

krav, detta för att få dem att bli bättre på verktyget gällande användning av verktyget och 

ändra status på avvikelser som är färdiga för att inspekteras. Det ska dock noteras att vi inte 

har sett hur avtalen är utformade, men kan konstatera utifrån resultaten att Skanska behöver 

vara tydligare eller trycka hårdare på vad som står i avtalen när kommunikationen mellan UE 

och Skanska gällande avvikelser inte fungerar. Det ska även nämnas att i ett projekt så var 

UE de som hade mer kunskap om verktyget än Skanskas arbetsledning och att dom var 

väldigt positiva till att Field skulle användas. 

Respondenterna tog upp några nackdelar med programvaran, bland annat att det inte fanns 

någon påminnelse/notis när en ”issue” börjar närma sig deadline. Andra saker som de tyckte 

var dåligt var att det inte finns någon ”autosync” i applikationen, att den är iOS-baserad och 

att det var tråkig layout/gränssnitt. Det kan även vara en utmaning för vissa att 

programvaran är på engelska. Detta är synpunkter som Skanska måste föra en dialog med 

Autodesk om hur verktyget kan bli bättre. Om det går att lösa dessa negativa synpunkter 

anser vi att programvaran blir mer användarvänlig. Om programvaran blir mer 

användarvänlig tror vi att intresset kommer att öka och fler vill börja använda den. Vi har fått 

vetskap om att Autodesk håller på att lansera en uppdatering av BIM 360 Field där fokuset är 

att skapa en mer användarvänlig layout. Ett förslag är att göra en enkätundersökning när väl 

den nya versionen släppts och använts ett tag för att fånga upp eventuella utmaningar med 

verktyget. 



34 

5.3 Hur kan användandet av BIM 360 Field vid avvikelsehantering 

ökas? 

När vi frågade om varför en del medarbetare eller respondenterna inte använde Field var det 

enhälligt att det berodde på engagemanget och intresset av att ta sig an något nytt. De flesta 

menade att det var svårt att motivera sina egna medarbetare (eller UE för den delen) att börja 

använda det eftersom de ansåg att den egna individen måste förstå nyttan med verktyget, 

annars är det omöjligt. Detta är precis det som Carlsson & Mårtensson (1994) samt Papari & 

Spång (2017) tar upp i sina arbeten, att personalen behöver se nyttan med verktyget för att 

vilja genomföra en förändring. Vi tror också att det är viktigt att visa nyttan med verktyget för 

att kunna göra det mer motiverande att börja använda detta. Utifrån resultatet så har 

Skanska inte lyckats nå ut till medarbetare på ett övertygande och förtroendegivande sätt 

gällande implementering av verktyget.  

Några av respondenterna berättade att den yngre generationen är mer öppen för att lära sig 

något nytt och gärna tar sig an allt och lite till, vilket inte heller är hållbart för att det blev för 

mycket på en och samma gång istället. Denne ansåg att det är viktigt att hitta någon form av 

balans och grund för vad man ska satsa på och vilka verktyg som kanske kan fasas ut om nya 

införs. Vi anser att en balans är viktigt för att kunna genomföra sitt arbete på ett mer effektivt 

sätt. Det ska inte vara för många verktyg eller för få men Skanska måste utvärdera vilka 

verktyg som behövs och vilka som kan fasas ut, då vissa kanske har liknande funktioner. 

Mycket av det som framkommer under intervjuerna och platsbesöket, konstateras även i 

tidigare arbeten inom ämnet.  

Skanska är ett stort företag som grenas ut i flera olika regioner som i sin tur delas upp i olika 

distrikt, att det då tar tid att skapa förändringar i ett så stort bolag är förståeligt. Utifrån de 

resultat och analyser som vi gjort upplevs det som att kommunikationen mellan regionerna 

är bristfällig. Vi anser att man borde ta mer hjälp utav varandra, speciellt från de regioner 

som lyckats implementera verktyget på ett bra sätt. Det är dumt att försöka skapa egna 

mallar, strukturer, listor etcetera i verktyget när det troligen redan skapats av de som jobbar 

aktivt med det. Då kan man även få reda på vad som fungerat och vad som har varit 

fallgroparna redan innan man börjar använda verktyget.  

För att förbättra implementeringen av verktyget gavs som förslag att ha en ansvarig för Field 

ute på projekten som kan stötta övriga medarbetare med verktyget, detta är även något som 

Alving & Garney (2017) skriver i deras diskussion och slutsats. Det uppfattades som svårt att 

få hjälp via telefon och det var svår att komma ihåg vad som var sagt, vilket ökade motståndet 

att fråga om hjälp igen. Under intervjun med Respondent 9 framkom det att regionen jobbar 

med den här frågan. Planen och målet är att ha minst en digital ledare ute i varje projekt. Vi 

tror att ha en ansvarig på plats kan underlätta för övriga medarbetare som har svårt för 

verktyget, dock måste det finnas utrymme gällande arbetsuppgifter för den personen som blir 

ansvarig för det digitala verktyget. Vi anser att den som i sådana fall kommer agera ansvarig 

för Field behöver få fördjupningskurser och utökat stöd från den digitala coachen på 

regionen.  
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Ett annat förslag var att införa mer uppföljning för att se hur det verkligen går för projekten. 

Detta bör då ske utav den digitala coachen eller verksamhetsutvecklare på Skanska som i sin 

tur kan bistå med sin expertis beroende på hur det går för projekten. Dock framgår det vid 

personlig kommunikation och intervjuer att det i dagsläget saknas en digital coach på Region 

Hus Stockholm Bostäder. Skanska bör fokusera på att rekrytera en ny digital coach till 

regionen som kan hjälpa den digitala utvecklingen framåt ute på projekten. Att ha en fast 

resurs som medarbetarna i regionen kan vända sig till vid frågor och utbildningar gällande 

Field (eller övriga digitala hjälpmedel) anser vi är viktigt. Då vet medarbetarna vem de ska 

vända sig till annars kanske de vänder sig till någon som de vet är bra på verktygen men 

upplever då att de stör personen i fråga. Under intervjuerna framkom det att på vissa projekt 

hade inte en digital coach utbildat personalen och då visste de inte vem de skulle vända sig 

till med frågor efter utbildningen.  

Flertalet av respondenterna ansåg att introduktionen av Field låg för långt ifrån 

produktionsstart och de lätt glömde bort hur verktyget fungerade när det väl var dags att 

använda det. De menade att de hade andra uppgifter att göra och inte kontinuerligt testade 

verktyget från det att kursen varit till dess att produktionen startade. Detta kan vara något att 

se över. En annan aspekt som en av respondenterna nämnde var att alla inte hade fått 

tillgång till en egen iPad innan introduktionen hölls. Respondenten menade att det skulle 

underlätta om alla kunde ”klämma och känna” på iPad och testa Field själva än att bara kolla 

på en föreläsning av digitala coachen. Detta anser vi är ett måste. Skanska måste skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för de som ska använda verktyget och att ha tillgång till en egen 

iPad inför utbildningen är något som vi anser är en självklarhet. 

Fler utbildningar var också ett förslag eller fördjupningskurser för de som redan lärt sig 

”basnivån” i verktyget, detta för att motivera dem ytterligare. Däremot var det några som 

ansåg att man behöver börja successivt och implementera verktyget utefter individernas 

kunskap som ska leda det specifika projektet. Eftersom Field har många funktioner och 

möjligheter med hur man kan använda det blir det lätt väldigt mycket information på en 

gång, vilket kan upplevas som överväldigande. Därför tycker vi att Skanska behöver börja i en 

mindre skala och välja ”användningsnivån” på projekten utifrån individernas kunskap och 

engagemang. Med en basnivå för verktyget som krav som kan passa för de flesta för att sedan 

erbjuda fördjupning- eller fortsättningskurser i verktyget. Vi anser att Skanska bör vara 

tydliga med att BIM 360 Field ska användas vid avvikelsehantering och vad som är basnivå 

för verktyget. Vi har som förslag att basnivån ska utgå från smarta projekts basnivå där 

funktionen ”issues” ska användas samt att använda verktyget för att hantera ritningar. 

Användarna ska vid behov få hjälp med att lägga in ritningar av den digitala coachen 

och/eller den digitala ledaren på projektet. Skanska måste få igång användandet av verktyget 

för att få bollen i rullning och erbjuda mer stöd till de som har svårt för digitala arbetssätt. 

För att få så stor effekt som möjligt av BIM 360 Field måste fler använda det. Att ta fram en 

form av flerstegsutbildning eller modell är något som skulle kunna utvecklas och användas.  
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För att få med UE mer på banan gällande Field så behöver Skanska även skapa bra 

förutsättningar för att de ska kunna använda verktyget. Utifrån intervjuerna så anordnar 

Skanska halvdagsutbildningar i Field för UE, men vi har som förslag att även UE kan få 

någon form av uppföljning eller fler halvdagsutbildningar. En sak som noterades var att 

många gånger så var det UE:s AL som satt som ansvarig eller kontaktperson för det företaget, 

men det var inte alltid att denne var på plats. När Skanska bjuder in UE bör de ha en dialog 

kring vilka som kommer vara på projektet på en daglig basis för att veta vilken person som är 

mest lämplig att ha som kontaktperson. Förslagsvis att AL och en YA hos entreprenören ska 

stå som ansvarig, när det dyker upp en avvikelse kan dessa två gemensamt delegera eller 

åtgärda avvikelsen. Detta kan minimera risken för onödig irritation som kan uppstå när den 

som gjort avvikelsen tror att ansvarig struntat i avvikelsen när den i själva verket inte fått 

informationen. 

Som det nämns i resultatet debiteras den digitala coachen på projektet och detta kan sänka 

motivationen till att lära sig mer om verktyget. Då det är ett centralt beslut att projekten ska 

bli mer digitala och använda fler digitala verktyg anser vi att den digitala coachen borde 

debiteras centralt för att öka motivationen på projekten gällande Field. Om projekten har en 

tajt budget/kalkyl ökar risken att de inte väljer att ha utbildningar eller att be om mer stöd. 

Om grundutbildningen (förutsatt att det kommer finnas fler utbildningar) och en eller två 

uppföljningar debiteras centralt kanske det kan motivera fler att försöka ta sig an verktyget. 

Detta är dock bara något som konstaterats via personlig kommunikation och inget som 

nämndes som en konkret orsak vid intervjuerna om varför Field inte användes. Men det är 

något som bör funderas på. Vi har ingen insikt i hur stor kostnad som blir på projekten, men 

det kan vara en bidragande faktor till att medarbetare inte ber om hjälp och mer stöd. 

Ett ordentligt system eller riktlinjer för hur man ska använda Field och till vad efterfrågades. 

I dagsläget så finns ingen gemensam ”mall” utan man skapar egna mallar i verktyget för varje 

enskilt projekt. Vi tror att om Skanska skapar standardmallar och checklistor som projekten 

kan utgå ifrån kommer det att underlätta användandet av Field och att se möjligheterna med 

det. Att få mer återkoppling från de som använder verktyget oftare och mer systematiskt är 

ett bra alternativ för att lära sig vad som fungerat bra samt vad som fungerat mindre bra. 

Med detta tänker vi att de inte behöver uppfinna ”hjulet” om och om igen, som Ludwig (u.å.) 

sa ”Man kan lära sig mycket av sina misstag, men det är billigare att lära sig av andras”. 

Ett förslag som gavs var att åka på platsbesök till de projekt som jobbar med Field aktivt för 

att själva få se i praktiken hur verktyget underlättar. Både Respondent 7, Respondent 8 samt 

Respondent 9 trodde detta kunde bidra till att övertyga de som är skeptiska till verktyget. Vår 

åsikt till detta förslag är väldigt positivt för att då får de bakåtsträvande personerna höra 

erfarenheter om verktyget från de som har använt det under en längre tid. Vi tror att det kan 

skapa ett större förtroende att höra erfarenheter från någon som har samma arbetsuppgifter, 

istället för att höra det från en verksamhetsutvecklare eller chef. Vi tror även att förslaget om 

seminarium för verktyget är en bra idé, då medarbetarna kan diskutera erfarenheter om 

verktyget. Där kan även Skanska bjuda in UE, leverantörer och andra som är intresserade att 

föra en dialog om verktyget, för att kunna förbättra samarbetet.  
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5.4 Diskussion om metodval 

Valet av kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervjuform ansågs vara lämpligast för 

vårt arbete då studiens syfte och frågeställningar krävde information från medarbetare som 

arbetar med avvikelsehantering i produktionen. Att ha en semistrukturerad intervjuform gav 

möjlighet till respondenterna att uttrycka sina egna erfarenheter och åsikter kring de 

utgångsfrågor som var satta i intervjumallen. Detta upplevde vi genererade en mer 

avslappnad intervju och diskussion. Frågorna kunde anpassas till respondenterna beroende 

på befattning och vilken roll de hade gällande avvikelsehantering. De allra flesta intervjuer 

utfördes av oss båda för att minimera risken att någon aspekt missades eller annorlunda 

tolkning av vad som sades under intervjun. När båda hade deltagit under intervjun kunde vi 

båda diskutera och analysera resultatet på ett bättre sätt. Det var bara en intervju som 

utfördes ensam. Men eftersom intervjuerna spelades in och transkriberades kunde vi alltid 

lyssna på intervjun igen för att vara säkra på att vi fick med allt som sades. Platsbesöket 

spelades dock inte in, där togs enbart anteckningar. 

För att få till lämpliga frågor för intervju ville vi först lära oss mer om verktyget för att veta 

vad det är för något som Skanska vill få sina medarbetare att använda. Detta kom väl till 

nytta för att få en bättre förståelse för vad BIM 360 Field är för något och hur dess ”issue” 

funktion är upplagd.  

Vidare valdes majoriteten av respondenterna som direkt berörs av avvikelsehantering ute i 

produktion. Anledningen till detta var att studiens syfte och avgränsning i första hand gällde 

hanteringen av avvikelser när de uppstår ute i produktion och ansågs vara relevant för 

arbetets omfattning. Vi intervjuade en PrC och en DC för att få till en större bredd och 

omfattning. Däremot hade det varit önskvärt att få till ännu fler intervjuer eller platsbesök än 

vad vi fick till, då hade resultatet haft ännu mer tillförlitlighet och representerat regionen 

(Stockholm Bostäder) i en bredare omfattning. Intervjufrågorna skickades ut i förväg för att 

respondenten skulle kunna förbereda sig på vilka typ av frågor vi hade tänkt att ställa.  

För att få en högre validitet på arbetet skulle nog en kvantitativ metod valts i form av enkäter 

för att komplettera de övriga metoderna som valdes, detta var något som vi funderade på 

men valde att lägga fokuset på den kvalitativa metoden. För att stärka rapportens reliabilitet 

studerades tidigare rapporter och arbeten inom ämnet och deras resultat för att hitta 

samband och likheter eller olikheter med detta arbete. På så vis kan man styrka de resultat 

som vi fått fram samt lyfta fram delar som tidigare arbeten inte tagit upp.  

De begränsningar och felkällor som bör tas i beaktning är främst antalet respondenter som 

valde att delta i intervjuerna. För att arbetet skulle bli ännu mer pålitligt skulle det behövas 

fler respondenter som kan representera Region Hus Stockholm Bostäder i ännu större 

omfattning, vilket i sin tur kan leda till ett annat resultat än vad vi fått fram genom det här 

arbetet. En annan aspekt är att intervjumallen ändrades under arbetets gång då vi märkte att 

vi inte fick svar på de frågeställningar som vi först satt, detta är något som kan ha orsakat lite 

olika resultat från respondenterna. Kompletterande frågor skickades dock ut vid uppdatering 

av intervjumallen men vi fick inte svar från alla. Det resultat som vi fått fram återspeglar 

tidigare arbetens resultat, vilket i sin tur stärker det här arbetets resultats trovärdhet trots få 

respondenter.  
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6 SLUTSATSER  

Syftet med detta examensarbete var att kunna säkerställa en god kvalitet mot de 

byggtekniska krav som ställs i produktionen. Detta genom att analysera den befintliga 

avvikelsehanteringsprocessen på Region Hus Stockholm Bostäder (Skanska Sverige AB) och 

hur BIM 360 Field kan optimera denna process. De frågeställningar som arbetet har utgått 

ifrån är: 

• Hur hanteras avvikelser i produktionen inom Region Hus Stockholm Bostäder?  

• Vilka för- respektive nackdelar har verktyget?  

• Vilka utmaningar finns för att programvaran ska användas på ett mer effektivt sätt?  

• Hur ska Skanska Region Hus Stockholm Bostäder få sina medarbetare att använda 
verktyget? 

 

Arbetet utgick från en hypotes där Field kan fungera som ett bra digitalt hjälpmedel vid 

hantering av avvikelser samt öka kvalitetsstyrningen inom byggproduktion. Utifrån de 

resultat och diskussion som arbetet tagit fram anser vi att hypotesen stämmer. Detta på 

grund av att de få som använder verktyget i dagsläget inom Region Hus Stockholm Bostäder 

och de flesta tillfrågade såg en nytta med verktyget samt att det finns tidigare studier som 

bekräftar hypotesen. För att verktyget ska fungera optimalt är det viktigt att alla medarbetare 

inom produktionen använder BIM 360 Field för avvikelsehantering. 

De slutsatser vi kan dra utifrån examensarbetet är att 

1. BIM 360 Field kan förbättra kvalitetsstyrningen i produktionen samt för projektets 

helhet 

 

2. Medarbetarna på Skanska Hus Stockholm Bostäder hanterar avvikelser på ett 

flertal olika sätt, både mellan projekt men även internt på projekten 

 

3. Fördelar med användandet av Field och hur det underlättar kvalitetsstyrningen  

a. Skapar ett gemensamt arbetssätt samt en transparens i arbetsledningen 

b. Ökar effektiviteten, kvalitetsstyrningen samt kontrollen på avvikelser 

c. Lättare att analysera avvikelser och hitta rotorsaken 

d. Bättre underlag vid analysering av UE samt vid möten med UE 

e. Minskar dubbelarbete vid registrering av avvikelser samt hantering av 

besiktningspunkter 

f. Bättre dokumentation för eftermarknaden samt vid erfarenhetsåterföring  

 

4. Utmaningar, nackdelar och risker med Field 

a. Lärotiden för verktyget anses vara lång (dock individuellt) 

b. Hur ska verktyget kopplas till kalkylen samt användas mot kund 

c. Att applikationen endast är iOS-baserad, har en tråkig layout samt är på engelska  

d. Det finns ingen ”auto sync” när nya avvikelser läggs in 

e. Ingen notis när en ”issue” närmar sig deadline 

f. Det saknas standardmall och struktur för vilka avvikelser som ska registreras  
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5. Användandet av BIM 360 Field vid avvikelsehantering kan ökas genom att 

a. Medarbetarna ser nyttan med verktyget och hur det kan tillämpas mot kund samt hur 

det kan underlätta det dagliga arbetet 

b. En digital coach måste anställas på regionen som kan föra den digitala resan framåt 

c. Skanska bör ha en digital ledare på varje projekt som får stöd av den digitala coachen 

d. Motivera medarbetarna med tävlingar i verktyget 

e. Implementering av verktyget sker stegvis och anpassas efter den individuella 

kunskapen hos projektens arbetsledning, med en basnivå som krav 

f. Fortsättningskurser genomförs när användaren har lärt sig basnivån  

g. Uppföljning av användandet sker med jämna intervall av digital coach  

h. Skapa engagemang genom att visa effekterna, möjligheterna samt att dela med sig av 

erfarenheterna med verktyget (t.ex. genom platsbesök eller seminarium) 

i. Skriva i avtalen att BIM 360 Field ska användas för avvikelsehantering (entreprenad) 

j. Skanska blir tydligare med vilka digitala verktyg som ska användas till vad och vilka 

som bör fasas ut 
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7 REKOMMENDATIONER 

Utifrån de slutsatser som vi har kommit fram till i detta arbete har en metodik/arbetssätt för 

att hantera avvikelser med Field och hur verktyget kan implementeras tagits fram. Vi har 

även gett förslag på vad som kan studeras vidare inom ämnet, detta presenteras nedan. 

7.1 Rekommendationer till Skanska 

Utifrån de slutsatser som tagits fram samt det resultat som arbetet fått rekommenderar vi att 

Skanska fortsätter med att införa BIM 360 Field för avvikelsehantering på deras projekt. Vi 

rekommenderar att Skanska Hus Stockholm Bostäder ska fokusera på följande åtgärder 

gällande implementering av BIM 360 Field: 

Under 2019: 

Anställer en digital coach på Hus Stockholm Bostäder. Det är viktigt att medarbetarna på 

regionen har en ”fast resurs” som de kan vända sig till vid frågor. 

Skanska arbetar idag med att införa digitala ledare på projekten vilket vi rekommenderar att 

Skanska ska fortsätta med. Att ha en eller flera medarbetare som motiverar övriga till digitala 

arbetssätt kan hjälpa till att underlätta digitaliseringen på projekten. 

Skanska ska skriva i sina avtal att BIM 360 Field ska användas för avvikelsehantering. Detta 

kommer leda till att större krav ställs på UE och de egna medarbetarna att använda 

verktyget. Ett ökat användande leder i sin tur till en mer transparent kvalitetsstyrning. Vid 

den här åtgärden måste Skanska skapa förutsättningar för UE att lära sig verktyget genom att 

erbjuda utbildning. Under projektets gång är det viktigt att vid lämpligt möte gå igenom hur 

hanteringen av avvikelser fungerar mellan arbetsledningen och UE för att fånga upp 

eventuella hinder eller problem. Att ha uppföljning för hur kvalitetsstyrningen fungerar är 

viktigt både för att motivera och uppmuntra samt att ställa högre krav om avtalet inte följs. 

Skanska bör lägga utbildningen i BIM 360 Field närmare produktionsstart om möjligt, detta 

för att minimera risken att medarbetarna glömmer bort hur de använder verktyget för 

avvikelsehantering. 

Inför utbildningen ska Skanska se till att det finns iPads till alla berörda. Det underlättar 

inlärningen om medarbetarna själva får använda iPad under utbildningen istället för att 

enbart titta och lyssna på digitala coachen som håller i utbildningen. Detta möjliggör för 

medarbetarna att känna sig säkrare på hur verktyget fungerar samt kan minimera 

motståndet för verktyget. 

Lägger upp en implementeringsplan med kontinuerlig uppföljning av projekten för att 

säkerställa att medarbetarna utvecklas och lär sig verktyget, se Figur 10. Uppföljningen gör 

den digitala coachen. Genom att göra uppföljningar på projekten mer kontinuerligt leder det 

till att arbetsledningen på projekten börjar arbeta mer aktivt med verktyget.  
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Figur 10 - Förslag till uppföljningsprocess gällande BIM 360 Field 

Långsiktiga mål och åtgärder 

Fortsätta arbetet med att införa digitala ledare på projekten. Stäm av med de digitala ledarna 

hur det har gått för att justera uppdragsbeskrivningen för digital ledare i produktion. Detta 

för att se effekterna av en digital ledare samt att upptäcka om arbetsbelastningen blir för hög 

för den digitala ledaren. 

Vi rekommenderar Skanska att få med erfarna medarbetare som är rutinerad när det gäller 

BIM 360 Field på utbildningarna, de kan då bidra med sina kunskaper av Field. Att ha en 

eller flera erfarna medarbetare som berättar om verktyget skapar ett större förtroende hos de 

som ska lära sig verktyget, vilket minimerar motståndet. 

Börjar anordna platsbesök till projekt som använder BIM 360 Field för att få medarbetarna 

att se vilka fördelar som finns med verktyget. Projektbesöken bör i första hand anordnas för 

de medarbetare som har svårt att förstå nyttan med verktyget och hur det kan underlätta 

deras vardagliga arbete. 

Region Hus Stockholm Bostäder bör jobba mer med samarbetet mellan regionerna gällande 

BIM 360 Field. Då andra regioner har kommit längre med att få in verktyget i 

arbetsrutinerna ger det en bra möjlighet att skaffa mer kunskap om vad som fungerat samt 

vad som fungerat mindre bra. Detta kan mynna ut i framtagande av färdiga mallar och bättre 

arbetsstrukturer gällande verktyget. 

Anordna seminarium gällande BIM 360 Field för medarbetarna inom regionen. Att 

gemensamt dela erfarenheter och åsikter kring verktyget och avvikelsehantering är viktigt. 

Det skapar möjlighet för verksamhetsutvecklaren eller/och digitala coachen att fånga upp 

brister med verktyget för att sedan ta fram lösningar. Genom att ta vara på det som 

medarbetarna säger och känner sig hörda frambringar det engagemang hos medarbetarna. Vi 

rekommenderar Skanska att även bjuda in samarbetspartners på liknande träffar. 

Skanska måste gå igenom vilka digitala hjälpmedel som ska användas och vilka som ska fasas 

ut. Skanska behöver förtydliga vilka verktyg som ska användas till vad. Detta är en ständigt 

pågående process och det är något som Skanska måste fortsätta med för att hänga med i 

utvecklingen inom byggbranschen.  
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7.2 Förslag till fortsatt arbete 

Nedan presenteras förslag till fortsatta studier. 

• En bredare studie och analys kring BIM 360 Field bör göras, där hänsyn tas till hela 

byggprocessen från projektering till överlämnande och eftermarknad för att få ett bredare 

perspektiv på hur Field bör tillämpas 

• En studie om hur fler av BIM 360 familjens verktyg kan samarbeta för att hela byggprocessen 

ska bli mer kvalitetssäkrad 

• Gällande Field bör det även tas hänsyn till fler funktioner än enbart ”issues” som detta 

examensarbete fokuserat på 

• Som förslag bör även YA, UE och samarbetspartners intervjuas för att få deras syn på 

avvikelsehantering och BIM 360 Field 

• Utforska mer om vilka digitala hjälpmedel som finns, vilka som behövs samt vilka som inte 

behövs 

• Studera eller jämföra andra Regioner eller företag gällande avvikelsehanteringsprocessen och 

kvalitetssäkring  



43 

REFERENSER 

AEC. (2018). Autodesk BIM 360. Hämtat från 

https://www.aec.se/produkter/autodesk/bim360-autodesk/ den 13 April 2019 

Alving, L., & Garney, K. (2017). Kvalitetssäkring med digitala hjälpmedel - En studie om 

BIM 360 Field. Examensarbete, Uppsala Universitet, Byggteknik, Uppsala. Hämtat 

den 17 April 2019 

Anova Technical Services. (u.d.). Taking ownership. Indianapolis: Autodesk. Hämtat den 24 

April 2019 

Autodesk. (2018). Company. Hämtat från https://www.autodesk.se/company den 13 April 

2019 

Autodesk. (2019). Quality Checklists and Issues. Hämtat från 

https://www.autodesk.com/bim-360/construction-management-software/quality-

control-in-construction/construction-quality-checklist/quality-checklist-

features/#issueStatus den 23 April 2019 

Autodesk BIM 360. (2019). CUSTOMER CASE STUDIES. Hämtat från Read about our most 

successful customers: https://bim360resources.autodesk.com/customer-case-studies 

den 23 April 2019 

Autodesk BIM 360. (u.d.). connect & construct. Hämtat från 

https://connect.bim360.autodesk.com/ den 24 April 2019 

Autodesk. (u.d.). BIM 360 Field. Hämtat från https://www.autodesk.co.uk/products/bim-

360-field/overview den 13 April 2019 

Balfour Beatty Construction. (u.d.). Deploying field management. Dallas: Autodesk. Hämtat 

den 24 April 2019 

Bostäder, V. H. (den 12 April 2019). Om oss: Hus Stockholm Bostäder. Hämtat från 

https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-

sverige/verksamhetsgrenar/hus/hus-stockholm-bostader/ den 15 April 2019 

Carlsson, J., & Mårtensson, A. (1994). Förändringsprocessen vid helhetsorienterad operativ 

utveckling. Linköpings universitet, Management och Ekonomi. Linköping: 

Linköpings universitet. Hämtat den 23 April 2019 

Convergo. (2019). Vad är BIM? Hämtat från http://convergo.se/bim/ den 10 April 2019 

Gullqvist, C. (2012). Avvikelsehantering på byggarbetsplatser med hjälp av mobila 

datasystem. Masteruppsats, Lunds Tekniska Högskola, Byggproduktion, Lund. 

Hämtat den 9 April 2019 



44 

HSB. (2019). Projekt Finnboda trädgårdar: HSB. Hämtat från https://www.hsb.se/sok-

boende/projekt/stockholm/nacka/finnboda-tradgardar---55--boende den 29 April 

2019 

Hsu, P.-Y., Aurisicchio, M., & Angeloudis, P. (2017). Investigation Schedule Deviation in 

Construction Projects through Root Cause Analysis. Imperial Collage London, 

Design Engineering & Environmental Engineering. London: Elsevier B.V. 

doi:10.1016/j.procs.2017.11.095 

Hällgren, M., & Maaninen-Olsson, E. (den 28 Augusti 2008). Deviations and the breakdown 

of project management principles. Project Management Priciples, 2. 

doi:10.1108/17538370910930518 

Linnskog, P., & Tanskanen, S. (2018). Kvalitet-, Miljö-, och Arbetsmiljö i Produktion: En 

analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och 

kostnadseffektivisering. Examensarbete, Mälardalens Högskola, Byggteknik, 

Västerås. Hämtat den 15 April 2019 

Ludwig, O. (u.å.). Citat: Pricken över livet. (P. Tufvesson, Redaktör) Hämtat från Pricken 

över livet-webbplats: https://livet.se/ord/liknande/se_8111 den 8 April 2019 

Lundvall, A., & Östberg, J. (2015). BIM-modellens outnyttjade egenskaper på 

byggarbetsplatsen - Hur skapas rätt förutsättningar? Examensarbete, KTH, 

Byggteknik & Design, Stockholm. Hämtat den 17 April 2019 

Macek, K. (den 15 September 2016). Skanska Norway – Leading the Way in Construction 

Technology. Hämtat från https://connect.bim360.autodesk.com/skanska-

construction-technology den 24 April 2019 

Max Bögl Group. (u.d.). Field intelligence. Sengenthal: Autodesk. Hämtat den 24 April 2019 

Moran, M. S. (2012). Assessing the benefits of a field data management tool. Masteruppsats, 

Delft University of Technology. Hämtat den 14 Maj 2019 

Müllern, T., & Stein, J. (1999). Övertygandets ledarskap - om retorik vid strategiska 

förändringar. Studentlitteratur. Hämtat den 23 April 2019 

Papari, K., & Spång, H. (2017). Implementering av digitala verktyg i produktionsstadiet – 

en granskning av digitaliseringen inom Skanska Hus Stockholm Bostäder. 

Eaxamensarbete, KTH, Byggteknik & design, Stockholm. Hämtat den 17 April 2019 

Persson, T., & Svedberg, M. (2007). Utveckling av en metod för avvikelsehantering. 

Masteruppsats, Chalmers Tekniska Högskola, Byggekonomi, Göteborg. Hämtat den 9 

April 2019 

Plank, K., & Eneroth, T. (2008). Förändringsdynamik - Reflektioner kring mänskliga 

aspekter av att leda människor genom organisationsförändringar (1:1 uppl.). Liber 

AB. Hämtat den 23 April 2019 



45 

Sjögren, A. (2017). BIM 360 Field – Effektivisering av kvalitetsprocessen i 

produktionsskedet. Examensarbete, Umeå Universitet, Byggnadsteknik, Umeå. 

Hämtat den 17 April 2019 

Skanska Sverige AB - Region Hus. (den 15 Mars 2018). Vårt sätt att arbeta: Kvalitet - 

Avvikelsehantering. Hämtat från https://vsaa.skanska.se/projekt-

hus/produktion/kvalitet-milj%C3%B6-och-arbetsmilj%C3%B6-

(kma)/kvalitet/avvikelsehantering den 8 April 2019 

Skanska Sverige AB - Region Hus. (den 18 September 2018). Vårt sätt att arbeta: Projekt Hus 

- Produktion: Digitala arbetssätt. Sverige. Hämtat från 

https://vsaa.skanska.se/projekt-hus/produktion/organisation-och-styrning/digitala-

arbetss%C3%A4tt den 8 April 2019 

Skanska Sverige AB - Region Hus. (den 20 Februari 2019). Smarta Projekt: Basnivå. Hämtat 

från https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-

sverige/verksamhetsgrenar/hus/smarta-projekt/#Basniva den 8 April 2019 

Skanska Sverige AB - Region Hus. (den 4 Mars 2019). Vårt sätt att arbeta - Projekt Hus. 

Sverige. Hämtat från https://vsaa.skanska.se/projekt-hus den 8 April 2019 

Skanska Sverige AB. (den 20 Mars 2017). BIM. Hämtat från https://www.skanska.se/om-

skanska/skanska-i-sverige/building-information-modeling-bim/ den 13 April 2019 

Skanska Sverige AB. (2019). BIM 360 Field: Statistik över användning, Stockholm Bostäder. 

Statistik från programvara, Stockholm. Hämtat den 8 April 2019 

Skanska Sverige AB. (den 09 April 2019). Kort om Skanska: Skanska Sverige AB. Hämtat 

från Skanska-webbplats: https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-

sverige/kort-om-skanska/ den 17 April 2019 

Skanska Sverige AB. (den 1 Februari 2019). Smarta Projekt: Skanska Hus digitala resa. 

Hämtat från https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-

sverige/verksamhetsgrenar/hus/smarta-projekt/var-digitala-resa/ den 8 April 2019 

SOU 2002:115. (2002). Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och 

kompetensen i byggsektorn. Byggkommissionen. Stockholm: Sveriges Regering. 

Statens offentliga utredning SOU 2016:89. (2016). För digitalisering i tiden. SOU, 

Digitaliseringskommissionen, Stockholm. Hämtat den 17 April 2019 

Statskontoret 2009:6. (2009). Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens 

betänkande "Skärpning gubbar!". Finansdepartamentet, Stockholm. Hämtat den 14 

April 2019 

Swedish Standards Institute. (den 15 Januari 2016). Ledningssystem för kvalitet – Principer 

och terminologi (ISO 9000:2015). Europa standard(3). (k. f. Kvalitetsledning, Red.) 

Stockholm: Swedish Standards Institute. Hämtat den 10 April 2019 



46 

Wallace, T. (den 26 Maj 2017). AECOM saves money, improves decision-making with 

construction software. Hämtat från https://connect.bim360.autodesk.com/aecom-

construction-software den 24 April 2019 

Åhlander, E. (2018). Avvikelsehantering i Byggproduktion för Främjande av Systematisk 

Erfarenhetsåterföring. Masteruppsats, Luleå Tekniska Universitet, Industriell 

Ekonomi, Stockholm. Hämtat den 13 April 2019 

 

 



47 

BILAGA 1: INTERVJUMALL  
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INTERVJUMALL FÖR EXAMENSARBETE 

Nedan presenteras de frågor som intervjun om avvikelsehantering och digitala hjälpmedel 

(specifikt BIM360 Field) kommer utgå ifrån. Då intervjun är semi-strukturerad kan 

frågorna ändras något beroende på svar som ges samt att fler frågor kan komma att 

ställas. Inledande kommer vi att presentera oss, vad vi skriver om samt fråga om namn och 

yrkesroll och vilket projekt personen i fråga arbetar på.  

Vid önskan får du vara anonym, dock kommer yrkesrollen presenteras i rapporten men 

namnet skrivs inte med. 

Datum:  

Namn:  

Befattning:  

 

1. När man pratar om avvikelsehantering, vad är en avvikelse för dig? 

 

2. Hur arbetar du/ni med avvikelsehantering på projektet du är på idag? (BIM 360 Field eller 

något annat sätt?) 

 

a. Ej BIM360 Field: Hur fungerar det arbetssättet? Hur mycket tid går åt och hur 

dokumenterar man avvikelser? 

 

b. Med BIM360 Field: Tycker du att verktyget fungerar bra och har det blivit bättre 

eller sämre med verktyget gällande avvikelsehantering? Går det åt mer eller mindre 

tid jämfört med tidigare arbetssätt? 

 

3. Vilka utmaningar finns det gällande avvikelsehantering? (t.ex. vem som ansvarig för de fel 

som upptäcks, få det åtgärdat, kommunikation med UE, se till att det följs upp etc.) 

 

4. Har du någon tidigare erfarenhet av BIM360 Field? 

 

a. Om JA: På vilket sätt och i vilken omfattning har du använt verktyget? 

 

b. Om JA: Hur tycker du att det fungerar att arbeta med Field? Finns det några 

utmaningar med verktyget? Finns det några positiva aspekter med Field? 

 

c. Om NEJ: Vill du lära dig mer om verktyget och dess funktioner? 

 

i. Om Nej på fråga 5c.: Varför inte? 

 

5. Tycker du att det finns tillräckligt med information om hur man ska använda verktyget? / Har 

du fått någon utbildning och uppföljning gällande BIM 360 Field? 

 

a. Hur skulle du vilja att man implementerar verktyget och uppföljning av arbetet med 

verktyget?  

 

6. Hur tycker du erfarenhetsåterföring/ kommunikationen fungerar gällande fel, avvikelser och 

åtgärder (nya lösningar) fungerar? (Får du/ni någon feedback) 
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7. Tycker du att ledningen har informerat er om vad målet och visionen är gällande BIM 360 

Field och varför ni ska använda det till avvikelsehantering?  

 

8. Övriga kommentarer angående avvikelsehantering och BIM 360 Field? 
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BILAGA 2: SVAR FRÅN RESPONDENTER  
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INTERVJU EXAMENSARBETE 

Datum: 8 April 2019 

Namn: Respondent 1 

Befattning: Produktionschef 

 

Hur arbetar du med avvikelsehantering på projektet du är på idag? 

Inte med hjälp av 360. Använder sig av en lista och ”Excel snurra” och via dagboksfunktionen 

i SPIK. 

Har du någon tidigare erfarenhet av BIM360 Field? 

Ja. 360 används på det aktuella projektet men inte för avvikelsehantering, tanken är att det 

ska användas för att ha enkel tillgång till ritningar och handlingar ute på arbetsplatsen utan 

att behöva gå in till bodarna vid frågor. Man kan svara på frågor direkt på plats. Detta sparar 

in tid då man slipper ”springet”. 

På tidigare projekt har verktyget använts till försyner/förbesiktning och checklistor, för att 

veta vilka åtgärder inför besiktning.  

Men du använder inte 360 för avvikelsehantering på ditt projekt nu? 

Nej. Man kan nog göra mycket med 360 men det som behöver lösas nu är få arbetsledarna att använda 

verktyget och förstå syftet med att det spar tid. Och sen får det växa till sig. 

Märkte ni att ni sparade tid på det förra projektet med användningen av 360? 

Man märkte av att det sparade lite tid när man var ute och hade tillgång till paddan. Man sparade 20-

30 minuter på att slippa springa in. Men det gäller ju vid frågor som uppstår, det är där vi ser att man 

sparar tid. 

 

Den största utmaningen är att få folk att förstå att det är ett hjälpmedel, så fort det blir något nytt så 

tycker många att det bara blir jobbigt. Därför kommer vi inte längre. 

Okej, så man kommer bara till att lägga in ritningar i 360 sedan vet ingen hur 

eller varför man ska använda de andra funktionerna? 

Nej men precis. Varken förståelsen eller engagemanget är tillräckligt stort för att kunna vidareutveckla 

det och göra det ännu större. 

Problemet som jag ser det är att vi inte har någon superkunnig för att implementera det här, en fast 

person som är som en resurs till projektet för att driva igång det. Det är bara något som läggs på 

projekten ”nu ska ni göra det här – beställ paddor” typ. 

Ni hade ingen digital coach eller liknande som kom ut till projektet och hjälpte 

er? 

På förra projektet hade vi en coach, men hon gjorde det bara i mån av tid då hon egentligen 

har en annan arbetsroll. 
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Vilka svårigheter finns det gällande avvikelsehantering som ni gör i dagsläget? 

(vem som ansvarig för de fel som upptäcks, få det åtgärdat, se till att det följs 

upp etc.) 

Vad menar du med avvikelsehantering? ÄTA-arbeten eller rena avvikelser bara?  

*Kallar ”rena avvikelser” för metodförändringar*  

Metodförändringar sker oftast muntligt bara, det är ju bara utifrån att man har koll på hur det skulle 

vara till vad det slutligen blir. Har man en arbetsledare som ansvarar för en byggdel med målet att det 

bara ska bli gjort har denne ingen koll på vad som ingår i byggdelen enligt kalkylen. Om de väljer en 

helt annan metod än vad som är föreskrivet men kommer fram till samma slut så kan den lösningen 

både vara billigare eller dyrare. Har personen inte medvetenhet så kommer det ju aldrig fram. 

I de bästa världar så får man det på mejl men oftast sker det muntligt, som sedan projektingenjören får 

lägga in/justera i kalkylen i SPIK. 

Hur tycker du erfarenhetsåterföring / kommunikationen fungerar gällande fel, 

avvikelser och åtgärder (nya lösningar) fungerar? (ansvarsfördelning) 

 

Generellt är erfarenhetsåterföring och kommunikation mellan projekten är ganska kass. Vi 

ringer knappt till varandra mellan projekten och tipsar eller frågar om hjälp när man står 

inför ett problem, man uppfinner hjulet igen. 

Det kan absolut blir bättre. 

VSAA har några avsnitt om byggdelar och metoder men det blir mer som en uppslagsbok. 

Där står det ju inget om vilka metoder som fungerat bättre än andra eller exempel där det 

blivit katastrof.  

Det gemensamma vi har som problem generellt på projekten är kommunikation och 

medvetenhet. Oftast kör man bara på i sitt eget race. 

Användarvänligheten i BIM360? 

Att navigera bland ritningar var inte svårt, det var själva uppstartsfasen som var det svåra och där fick 

vi hjälp utav coachen på förra projektet. Dock var det bara jag som gick vidare och gjorde 

försynsprotokoll via 360 på det projektet. Det var också enkelt men tog en jävla tid. 4 lägenheter tog 

5h,  

Jag tyckte det var bra. Men fler måste blir engagerade och arbeta med det för att det ska blir något. Jag 

fick ingen återkoppling på rapporterna jag skickade heller, ingen återkoppling från UE/ansvarig för 

åtgärden. 

Man måste tillsätta en fast resurs som hjälper till och driver det ute på projekten annars kommer det 

troligen inte bli något mer än vad det är i dagsläget. Det är för få engagerade. 

Så kanske ha någon som verkligen arbetar med att implementera verktyget? 

Ja, och inte bara implementera det, utan även följa upp och hänga med i början tills man ser 

att arbetarna får rutin på det. Det är väldigt lätt att implementera saker men folk är lata. 
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Mycket gör vi för att ledning/chefer säger det och när dom är nöjda och tycker ”ja men nu kör 

dom de här” blir saker bara liggandes. 

Ja, för det var det jag tänkte fråga om hur responsen ser ut från chefer 

angående rapporterna ni skickar in gällande avvikelser och metodförändringar, 

får ni någon respons? 

Nej, det tycker jag inte. Vi har ju en annan observation och tillbudsverktyg som vi använder, 

men det är samma där, ingen respons från de som är ansvariga för felet. Det är så enkelt att 

släcka en punkt men ändå så görs det inte. 

Det handlar om engagemang. Att bara säga till någon i ett projekt att nu ska ni göra såhär, 

här har ni paddan, det funkar inte. 

Specifikt moment? 

Avvikelser och metodförändringar sker hela tiden.  

Problemet med avvikelsehanteringen i Field är att den inte är kopplad till vår kalkyl och 

SPIK. Så ska man börja använda 360 för avvikelsehantering så ska vi först knappa in det där, 

sedan skriva in det i SPIK och kalkylen, det blir lite kaka-på-kaka. 

Ett mellanting vore att notera avvikelser i Field när man är på fots och sedan kunna skriva ut 

det till projektingenjören istället för att ge det muntligt, så kan denne sedan mata in det i 

SPIK i lugn och ro. 

Övriga kommentarer 

Andra måste se fördelar med verktyget. Annars blir det en belastning och används inte 

optimalt. Vi har börjat startat upp det här nu, men arbetsledarna har fortfarande inte med sig 

paddorna ut. Så nu ligger de här på kontoret i alla fall. Man måste försöka kliva över spärren. 
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INTERVJU EXAMENSARBETE 

Datum: 10 April 2019 

Namn: Respondent 2 

Befattning: Produktionschef 

 

Hur arbetar du med avvikelsehantering på projektet du är på idag? 

Stora avvikelser: Hanteras via Fråga-svar till kund, som får göra bedömning hur avvikelsen ska 

hanteras 

Mindre avvikelser: (Med UE och så) Går syner och för protokoll, använder inte Bim 360 än. 

Men tanken är att vi ska starta upp med det. 

Har ni fått någon utbildning i 360 Field? 

Ja, små/korta introduktioner har vi fått. 

Så ni har inte använt det (BIM 360) något i projektet? 

Nej, vi har bytt ut personal och så introducerades det sent i projektet så det har inte blivit av 

helt 

Använder ni Bim 360 till något annat i projektet än just avvikelsehantering? 

Ja, vi har tillgång till ritningar i paddan men det används inte fullt ut 

Har du någon tidigare erfarenhet av BIM360 Field? Har du använt det på något 

tidigare projekt? 

Nej, egentligen inte. Det började väl här när projektet drog igång för 2 års sedan. Men då 

tänker jag på BIM 360 Field som det programmet som dels arbetar med avvikelser men också 

hanterar ritningar. På Bostad var det nog ungefär 1,5-2 år sedan som det lanserades med att 

man skulle använda BIM 360 Field. 

Och nu är vi i slutfasen av projektet på Norra Djurgårdsstaden. Men när vi skulle starta upp 

projektet så pratades det om 360 Field. 

Hur tycker du att det generellt funkar med erfarenhetsåterföring och 

kommunikation gällande avvikelsehantering? 

Jo men jag tycker att det funkar, det är det som är fördelen med Bim 360 Field med all 

dokumentation. Om alla arbetsledare arbetar på olika sätt så kan det bli svårt att gå tillbaka 

och spåra det, men det jag tycker är viktigast är att man hittar avvikelser och åtgärdar dem. 

Det viktigaste är att hantera avvikelserna, sedan är det väl bra att kunna gå tillbaka att kolla 

historiskt sätt men i dagsläget är inte det som är viktigast. 

T.ex. målningsförbättringar som krävs, då kanske det är enklare att bara sätta en tejp bit där 

det behöver åtgärdas än att dokumentera allt då det många gånger blir många punkter. 
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Det är något som vi märkt att när man försöker dra igång det (360 Field) så behöver man ha 

ganska bra koll på hur appar och sådant fungerar (vana), annars tar det nästan längre tid att 

registrera och hantera avvikelser än innan.  

Man behöver jobba med det löpande så att man tränar sig på att använda det tills det blir 

skarpt läge, så att man inte springer ut och så vet man inte riktigt hur man gör 

Har ni haft någon digital coach eller stöd som hjälpt er med 360 Field 

JA, vi fick en heldags utbildning. Men om man då inte använder det på några veckor eller 

månader så glömmer man ju bort det man lärt sig, och man kan ju inte ha honom här 

springandes varje dag heller 

Det blir lite för lång uppförsbacke och så vill man inte ringa in honom igen och så, då självdör 

ju det där lite då och då. 

Får ni någon respons på de avvikelser som ni registrerar och skickar vidare? Är 

det någon kommunikation eller bearbetning av dessa? Samt pratar ni mellan 

projekten och utbyter information? 

Man anpassar sig till kunden mycket, till vilket underlag kunden frågar efter. Så vi har fråga-

svars listor i SPIK och vi har beslutsloggor och avvikelser och hanterar dessa i olika forum. 

Sedan varierar det väldigt beroende på vad det är för avvikelse. Vi har inget gemensamt sätt 

att hantera alla avvikelser. Så ibland hanterar man dem via Excel, ibland något mötes forum 

och är det större avvikelser så läggs de in i en pärm och tar upp det på iBinder. Så det varierar 

väldigt mycket, så det är svårt att säga att vi hanterar avvikelser på ett speciellt sätt 

egentligen 

Jag har inte riktigt förstått hur man ska använda BIM 360 mot kunden, jag förstår att man 

kan använda det mot UE men vet inte på vilket sätt man ska använda det mot kund. Om dom 

ska få urklipp därifrån eller något… 

Så det är en fråga om vad programmet verkligen tillför egentligen? 

I min värld använder man BIM 360 Field för underlag när man gör avsyner och besiktningar. 

Och sen kan inte jag riktigt se vad mer man kan använda det till. Jag vet att de sålde in det 

som att det fanns massor att göra under byggtiden men där har jag svårt att se i ett tidigt 

läge, och då blir det ju bara att man använder det i slutskedet. Och då blir det ännu längre 

mellan gångerna, och då blir det ganska svårt att använda det. 

En annan sak är ju de som är duktiga på verktyget inte har koll på vad de ska kontrollera. Och 

tvärtom. Det är svårt att hitta den där personen som har erfarenhet och samtidigt är teknisk. 

Så det faller bort ganska många. 

För oftast är det de där 55+ gubbarna som ska hantera detta och de kan knappt hantera en 

data liksom. Och då krävs det en extra resurs att bara undervisa i det. 

Men tycker du att avvikelsehanteringen fungerar bra i dagsläget, typ med Excel 

eller liknande? 
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Mot kund tycker jag att det fungerar bra. Men ute på bygget behöver det få bättre struktur. 

Och där tror jag att BIM är ett bra sätt. Sedan måste man hitta en bra nivå på det. Vad ska 

man kontrollera egentligen, som det där med målningen, ska alla målningspunkter 

registreras? Och det är inte verktyget i sig.  

Jag har hört att alla arbetar olika med det också, vissa tar ju allt (registrerar alla punkter) och 

skickar ut till alla UE, och vissa kör egna listor t.ex. Där tror jag är en av svårigheterna med 

att implementera verktyget om alla jobbar olika. 

Så någon form av gemensamt arbetssätt eller dokument på hur man ska 

använda det och till vad? 

Ja men precis, och vad det är till för det egentligen. Man kan ju göra väldigt mycket med det 

men att ha en riktlinje för att det här ska du använda till det här etc. är ju bättre. 

Först ska man ju lära sig programmet, sedan behöver man ju veta vad man ska kontrolleras. 

Som t.ex. om man ska kontrollera rörmokaren, då behöver man ju veta vad som ska 

kontrolleras. 

Vissa använder ju BIM 360 för bara ritningshantering också 

Ja men precis, och då kommer vi in på det där med verktyg. 

VI kör ju t.ex. bluebeam för den funktionen (ritningshantering), sedan använder vi ett 

program där vi använder en 3D-modell. Och då blir det ju rörigt/förvirrat, då har vi 3 olika 

system för att kolla ritningar och där behöver man ju kontrollera 

Så strukturera upp vilka system man verkligen ska använda? 

Ja men precis, så har det varit generellt de senaste åren. Man har skapat appar för allt. 

Tillslut så finns det hur många appar som helst. Så man borde kanske försöka samla allt i en 

funktion. 

En annan fråga; Hur man får det åtgärdat ser jag som en utmaning. Oftast går mejlet ut till 

arbetsledaren för UE, men det är inte säkert att den är på plats. Så då måste vi ändå ringa, gå 

ut eller få kontakt med den UE som ska utföra åtgärden. Det är inte alla som jobbar med 

smartphones dagligen. Det märker vi bara när vi använder buildsafe vid skyddsronder att det 

är svårt att få tag i de som ska utföra en åtgärd.  

Då blir det lättare att bara ringa dom eller gå ut till dom.  

Oftast är det bara respektive arbetsledare som har tillgång. Och då kan det ju uppstå lite 

irritation att saker inte blir åtgärdade men så vet inte ens killar eller tjejerna som är på bygget 

att det ska ordnas. 

Vad behöver man få till sig i uppstartsfasen för att det ska bli lyckat anser du? 

Då tror jag att man behöver sätta sig gemensamt och gå igenom att de här programmen 

finns, och vad kan vi använda det till. Många gånger när man har yngre eller nya så vill de 

gärna dra igång allt, och så kanske man gör det men så självdör det för att det blir för mycket.  
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Så man behöver hitta rätt nivå, och man kanske kommer fram till att man enbart ska 

använda det i slutskedet bara som när vi går syner. Eller så kanske några är intresserade av 

att köra det under hela bygget. 

Jag tror man behöver anpassa det efter de arbetsledare som är på plats utifrån deras kunskap 

och engagemang. Vissa program kanske hjälper andra bromsar beroende på vem det är. 

Men är det du som produktionschef som är ansvarig för avvikelserna eller hur 

fungerar det? 

Jag är kvalitetsansvarig, sedan är varje AL ansvariga för sina delar. De får göra lite som de vill 

så länge det blir bra. Det är svårt att få alla att arbeta på samma sätt, och jag vet inte om det 

är så bra heller. Det kan nog minimera engagemanget, man borde få lite frihet till att komma 

på lösningar själv. 

Sen kanske själva dokumentationen vara den samma hos alla.  

Använder ni något annat program typ SPIK för dokumentation av avvikelser? 

Ja, vi skriver ju det i dagböckerna men sen har vi en speciell mapp i G:disken där vi samlar 

information. För ibland kanske man behöver ha mer underlag typ mejl, handlingar etc.  

Vissa avvikelser kanske ska vara med i relationshandling, så de måste skickas in för relation. 

Det är inte säkert att avvikelsen påverkar kvaliteten utan att vi t.ex. flyttat en vägg, det måste 

ju dokumenteras.  

Är det du som registrerar in de större ändringar också eller gör varje ansvarig 

det? 

Det går via mig, EL t.ex. gör jättefina rapporter med bilder hur det såg ut innan, hur det ser 

ut efter samt hur mycket det kostat, det vidarebefordrar jag sedan till kund.  

Vi är ju lite sämre på att göra sådana detaljerade rapporter eftersom vi är inblandade i flera 

arbeten.  

Jag tror att de har en färdig mall, de tar ett foto innan, klipper in i mallen, åtgärdar det, tar 

ett nytt foto och klipper in det i mallen igen. 

Något övrigt du vill lägga till? 

Nej inte direkt, det är väl att försöka hitta ett gemensamt sätt på hur man ska använda 

verktygen 
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PLATSBESÖK OCH INTERVJU FINNBODA TRÄDGÅRDAR 

Datum: 24 April 2019 

Namn: Respondent 3; Respondent 4 

Befattning: Produktionschef; Arbetsledare 

Aktuellt projekt: Finnboda Trädgårdar 

Aktuellt projekt använder BIM 360 Field för avvikelsehantering. De registrerar alla möjliga 

avvikelser, allt ifrån större avvikelser till att material står på fel/olämplig plats (vilket då kan 

bli lite dubbelt eftersom det även registreras i Buildsafe, ett annat verktyg vid skyddsronder). 

I BIM 360 har de lagt in A-ritningar för att enkelt kunna markera på en ritning vart den 

aktuella avvikelsen, eller ”issues” som verktyget säger, befinner sig. 

Rent generellt anser både produktionschefen och arbetsledaren att verktyget är bra, dock 

påpekar produktionschefen att alla arbetsledare inte arbetar med BIM 360 Field för 

avvikelsehantering. Orsaken är att några tycker det är svårt att sätta sig in i programmet och 

att det då tar längre tid att registrera/notera avvikelse med verktyget än för hand. Men PC ’n 

menar att det sparar tid när man väl lärt sig verktyget eftersom det minimerar antalet delsteg 

vid avvikelsehantering. Det tar lite längre tid ute i produktion men sparar mycket kontorstid 

då allt är registrerat med en gång, inga bilder eller text behöver laddas upp eller läggas in 

någonstans i efterhand. 

Ett problem eller utmaning de har med verktyget är att få UE att släcka de issues som är 

skapade något som både PC och AL nämner. Detta sänker tyvärr engagemanget eftersom de 

inte får en bra respons. Det kan antingen vara att issues inte alls är åtgärdade eller att den är 

åtgärdad men UE som är ansvarig för den inte registrerat det.  

AL flikar in att man kanske borde ställa högre krav på UE, att om en avvikelse inte blir 

åtgärdad innan en viss tid så blir det någon form av påföljd. Samtidigt menar AL att man vill 

ju inte få det till en piska egentligen utan man vill hellre motivera folk på ett positivt sätt för 

att få fler att använda verktyget. 

PC fortsätter att berätta att man kan skapa ÄTA-listor i BIM 360 Field vid registrering av en 

avvikelse, och att man i efterhand kan justera dem. Men om man ska fylla i det som ÄTA 

behöver man ha koll på kontraktet… Eller så får PRING justera och dubbelkolla om det ska 

skickas som ÄTA då de har koll på kontrakt och ekonomi. 

PL nämner att en nackdel med BIM 360 Field är att det enbart är tillgängligt via dator eller 

på IOS-telefoner/plattor (typ Apple-produkter), speciellt när Skanskas egna YA har android-

telefoner som inte kan nyttja BIM 360 Field appen. 

Fick ni någon introduktion? 

Ja, innan produktionsstart fick de tjänstemän som skulle arbeta på projektet en heldagskurs 

om BIM 360 Field och dess avvikelsehanteringsfunktioner 

Hur tycker du det fungerade? 
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Det var bra, men egentligen för tidigt i projektet. Kursen borde genomförts senare eftersom 

det tog lång tid från det att kursen genomfördes till dess när man väl skulle använda sig av 

verktyget. 

Man borde även se till att alla får en varsin padda att använda redan innan kursen, eftersom 

det blir svårt att bara kolla på när någon visar hur man ska göra via en skärm. Det är bättre 

om alla kan få testa det praktiskt och få stöd under kursen. 

Man borde få fler kurser under projektets gång samt någon form av fördjupningskurs när 

man satt sig in i systemet någorlunda, då blir det ännu mer motiverande att använda det när 

man lär sig hur man kan effektivisera sitt arbete. 

Bättre uppföljning på hur går det går med att använda BIM 360 Field. 

Hur kommer det sig att alla inte använder BIM 360 Field för 

avvikelsehantering? Hur tror du man får fler att använda det? 

Individen måste se nyttan med verktyget för sin egen del, hur den kan hjälpa en i sitt arbete. I 

dagsläget så är det få som gör det, för att det är en inlärningsprocess som behöver göras och 

den är för många jobbig. Man måste som individ vilja skapa nya mönster. Det går även för 

långt mellan användandet så man glömmer bort och det kan vara jobbigt att be om hjälp och 

ringa till support att man känner att man då hellre gör på sitt gamla sätt. 

Jag tror det kan vara bra att ha en lista på de som arbetar på projekt och vilka deras styrkor 

är, för att hjälpa varandra. Om jag vet att XX är en hejare på BIM, ja då blir det lättare att 

prata med denne än att försöka ringa support och få det förklarat över telefon. 

Hur lång tid tog det för dig (PC) att sätta dig in i programmet? 

Ungefär en vecka skulle jag säga. 

En annan sak som kommer upp under intervjun och studiebesöket är att verktyget saknar en 

påminnelsefunktion för issues, eller en notis när en issues har ändrat status. Detta är något 

som saknas då det ställer högre krav på att komma ihåg att gå igenom avvikelserna för att 

kontroller status. Både PC och AL trycker hårt på att det speciellt gäller issues som är kritiska 

och behöver åtgärdas inom viss tid, det är inte lätt att hålla koll på allt speciellt när det hela 

tiden dyker upp nya saker som behöver hanteras. 
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INTERVJU EXAMENSARBETE 

Datum: 3 Maj 2019 

Namn: Respondent 5 

Befattning: Projektchef 

 

Vad är din roll gällande avvikelsehantering på projekten? Vad gör du? 

Ingenting egentligen. Jag ser det som ett hjälpmedel och det är den delen som jag kan vara 

med och se till att produktion löper på med den avvikelsehantering som är. Jag är för sådant 

som underlättar det dagliga arbetet. 

Jag kan inte så mycket om verktyget men jag förstår nyttan och innebörden med det när man 

väl använder det. Men jag kan ju uttrycka mina önskemål gällande arbetssätt. 

Har du någon tidigare erfarenhet av BIM360 Field? 

Nej 

När det kommer till stora avvikelser, är det något som du behöver hantera 

gentemot kund i din roll som projektchef? 

Ja, absolut så är det ju. Dom avvikelser tar man ju hand om oavsett om det är via 

programmet eller inte som är en kvalitetsavvikelse. 

Hur tyckte du att utbildningen eller introduktionen var för BIM 360 Field? 

Jag har egentligen inte haft någon utbildning utan jag har pratat med Eric (digital utvecklare, 

DigiHub) i omgångar. Och det han förmedlar är ju någonting som jag tror stenhårt på. 

VI försöker introducera programmet på ett projekt. Från projektet jag kommer ifrån nu så 

kommer en AL introduceras i programmet men vi kommer nog köra en lightvariant, tror inte 

mycket på att vräka på med saker som är nytt. Vi har fullt upp ändå på Skanska att lära oss 

nya system, så det vi kommer göra på projektet är att få upp planerna och 

typrumsbeskrivning i programmet och hantera avvikelser efter det. Det är först för att 

komma igång med det och att förstå nyttan med det, för det finns hur mycket som helst att 

göra i det där programmet. 

Och vi har resonerat lite så i dom projektet vi håller på med, att man börjar använda det 

smått för att sedan börja bygga på fler moduler i det när man väl är igång med det. 

Ja man behöver väl börja någonstans 

Och sen är det att man behöver redan i inköpsstadiet knyta an våra leverantörer och UE så 

att de är med på banan. Det är ju en gratis applikation för dom, men de behöver ha en padda 

(iPad) och en mailadress. 

Ja den (BIM 360 Field) är ju bara kompatibel med iOS i dagsläget 
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Ja, och den måste vara med i inköpet. För det som kommer vara felhanterare på företaget 

kunna ha tillgång till vårat system på Skanska. Det är ju steg ett. 

Vilka utmaningar finns det gällande avvikelsehantering? 

Tittar man i ett…. Problemet är ju på produktionen, eller utmaningarna, är att vi har en 

besiktningsman som kör det traditionella sättet med spiralblock. Tar 2 veckor på sig att 

skicka ut ett protokoll, när protokollet kommer sitter en arbetsledare och en platschef och 

tittar på alla punkter och definierar punkterna (det här är en målarpunkt, det här är en 

plåtslagarpunkt etc.). Säg att det är ett halvhyfsat bygge, det kan vara 100 punkter i de här 

lägenheterna, och det kanske är 10 entreprenörer som är inblandade i det här projektet. Så på 

dom alla dokumentet så kommer dom behöva göra 10 utskrifter för varje entreprenör.  

Och sen ska de där papperna ut, sen ska de tillbaka avprickade från respektive UE, sedan ska 

arbetsledarna kontrollera de här punkterna och gå runt och leta efter de här felen. Som de 

inte vet vart de är för att det inte finns någon ritning bifogade. 

Där kan verkligen det underlätta med programmet istället. För då kan besiktningsmannen 

direkt sätta en prick och välja vilken som är ansvarig, t.ex. om plattsättaren är gul då kan 

besiktningsmannen sätta en gul prick när det kommer till avvikelse eller 

besiktningsanmärkning som berör plattsättningen på ritningen. Då vet plattsättaren det 

direkt för att det skickas ut till dennes mail. Då kan plattsättaren fixa det, den vet exakt vad 

det är för punkt och vart någonstans, sen när det är åtgärdat så blir det enklare för 

platsledningen att kontrollera. 

Då är det klart! Det går så mycket bättre och smidigare. 

Kan vi komma igång med verktyget i ett slutbesiktningsskede så kan det spara fantastiskt 

mycket i tid!  

Vilka utmaningar tror du det finns för att komma igång med Field? 

När man väl kommit igång med det så tror jag inte att det finns så många utmaningar med 

verktyget, men den största utmaningen är den egna viljan. 

Det måste vara någon som är intresserad. Vi kan inte ha syntesis som vi försöker trycka in det 

här på tillsammans med allt annat som inte förstår nyttan med det och som alltid har kört 

med papper och liknande. Och vi måste få besiktningsmännen att använda det. Och det är väl 

det som är de största utmaningarna. 

Sen kan vi ju alltid ha det till våra egna förbesiktningar såklart, då får vi styra det lite mer 

internt. 

Övriga kommentarer angående avvikelsehantering och BIM 360 Field? 

Som sagt, jag har ju inte själv jobbat med det (Field) men jag kan i bakgrunden och motivera 

dem som vill hålla på med det här och backa upp dem. Jag förstår ju nyttan med det och kan 

hjälpa platsledningen med digitaliseringen. 

För min del så blir det enklare med hjälp av BIM 360 Field att ta del utav de avvikelser som 

är under hela produktionen men även under slutskedet. Jag kan ju övergripande hänga med i 

vad som händer under projekten.  
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Så under själva produktionen när man går ronderingar med den där (verktyget) så 

underlättar det att notera det som man ser som inte är en arbetsmiljöpunkt, t.ex. att målaren 

kanske kladdar överallt det är färg här och var eller liknande. Då är det smidigt och suveränt 

att kunna notera dessa avvikelser, för sedan kan man gå in och kolla på den här målerifirman 

AB och kanske diskutera då att under resans gång så har ni haft många punkter och dom vill 

vi hantera mot-ÄTA. Om ni tar längre tid som hindrar oss för att det blir mycket fel etc., då är 

det lättare att argumentera för extra kostnader som vi får på grund av dom och då kan man 

fakturera dem det. T.ex. 

Det är ett bra sätt att kolla hur många punkter varje entreprenör har och hålla lite koll på 

vilka typer av avvikelser, hur de hanterar dem etc.  

Det är bra att logga de kvalitetsbrister som uppstår. 

Blir det enklare att följa upp då? 

Ja, mycket enklare. Både enklare att följa upp och lättare att ha en diskussion med berörda. 

När man sitter i prognosgenomgång med en entreprenör, t.ex. ventilationsfirman, som har 

synpunkter på framdriften – då kan vi kontra med/ha synpunkter på att ”ja men det berodde 

på att ni satte rören på fel höjd etc. etc.”, så man får bättre underlag.  

Jag ser en enorm nytta med det (Field). Tyvärr kan inte jag hålla på så mycket själv med det 

men jag kan sitta och konstatera. 
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INTERVJU EXAMENSARBETE 

Datum: 6 Maj 2019 

Namn: Respondent 6 

Befattning: Produktionschef 

 

Hur arbetar du/ni med avvikelsehantering på projektet du är på idag? (BIM 360 

Field eller något annat sätt?) 

Nu på det här projektet använder jag mig av mejlkonversioner med konstruktör (vi håller på 

med grundarbeten) och justerar på ritning eller får nya ritningar skickade. Så inte Field. 

Ej BIM360 Field: Hur fungerar det arbetssättet? Hur mycket tid går åt och hur 

dokumenterar man avvikelser? 

Det fungerar okej, men det kan vara svårt att få ut all information till berörda personer. Och 

svårt att få ordentlig återkoppling, men i dagsläget har det inte uppstått så många avvikelser 

(tidigt skede) så det har gått att lösa bra med mejl och ritningar. 

 

Vilka utmaningar finns det gällande avvikelsehantering? (t.ex. vem som 

ansvarig för de fel som upptäcks, få det åtgärdat, kommunikation med UE, se 

till att det följs upp etc.) 

Få ut information till ansvariga och få återkoppling på att de är åtgärdade. Mycket 

pappersarbeten som skulle samlas på ett och samma ställe. Vi körde mycket papper och mejl 

på förra projektet där vi samlade in alla lappar i en pärm för att det skulle finnas vid 

relationshandlingar (metodförändringar). 

Har du någon tidigare erfarenhet av BIM360 Field? 

Vi använde BIM på förra projektet, men det fungerade inte så bra att implementera det då vi 

var mitt i projektet.  

Om JA: På vilket sätt och i vilken omfattning har du använt verktyget? 

Vi använde det mest till ritningar och körde lite avvikelsehantering på egen hand i 

utbildningssyfte. 

Om JA: Hur tycker du att det fungerar att arbeta med Field? Finns det några 

utmaningar med verktyget? Finns det några positiva aspekter med Field? 

Jag tycker det har fungerat bra. Det är ett bra verktyg där man kan få all information samlat 

på ett och samma ställe, på ett bättre sätt än att hantera lappar hit och dit.  

Tycker du att det finns tillräckligt med information om hur man ska använda 

verktyget? / Har du fått någon utbildning och uppföljning gällande BIM 360 

Field? 

Ja, vi fick en heldagsutbildning av Jenny Wallman, sedan kom hon på besök några gånger 

efteråt för att följa upp oss för att se hur det gick med verktyget.  
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På mitt projekt nu ska vi ha en utbildning så fort jag får några arbetsledare, i dagsläget är jag 

själv på projektet. Tanken är att UE ska vara med då också. Men vi har fått en padda iallafall! 

Hur skulle du vilja att man implementerar verktyget och uppföljning av arbetet 

med verktyget?  

Nja, jag tycker det har varit bra, man måste bara ta det i uppstartsfasen på projektet. Blir lite 

svårt att försöka implementera det mitt i ett pågående projekt. 

Hur tycker du erfarenhetsåterföring/ kommunikationen fungerar gällande fel, 

avvikelser och åtgärder (nya lösningar) fungerar? (Får du/ni någon feedback) 

Inte så mycket erfarenhetsåterföring, men field är det nog lättare då man har allt samlat på 

ett och samma ställe och enkelt att gå tillbaka till. Man kommer ju inte ihåg så mycket när väl 

projektet är slut. 

Tycker du att ledningen har informerat er om vad målet och visionen är 

gällande BIM 360 Field och varför ni ska använda det till avvikelsehantering? 

Ja 

Övriga kommentarer angående avvikelsehantering och BIM 360 Field? 

Nej inte direkt. 
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INTERVJU EXAMENSARBETE 

Datum: 8 Maj 2019 

Namn: Respondent 7 och Respondent 8 

Befattning: Produktionschef och arbetsledare 

*PC berättar Allmänt om projektet som de är på idag. Att det är trångt där de bygger, 

hyresrätter med tungkonstruktion. Utmaning att de inte har en etablering nära bygget. Det är 

en problematik, man är inte lika tajta med varandra – och där kanske det här verktyget kan 

hjälpa till när man inte kan vara nära varandra. 

Men... all respekt för det digitala, men mycket sköts av kommunikationen som sker när man 

står med varandra och jag (PC) tror att man måste se till att skapa förutsättningar på 

projekten att vara mer tajta. Folk går ju inte hit till kontoret för att det är för långt t.ex., 

telefonen ringer mer än vad den borde göra. 

Fysiskt hinder. Men vi får göra det bästa av situationen 

Hur arbetar du/ni med avvikelsehantering på projektet du är på idag? Arbetar 
ni med Field? 

AL: Jag försökte starta upp Field här ett tag. Väldigt problematiskt att lyckas med det, nu får 

vi en till AL här och hen är en supersupport av BIM 360 Field så det ser jag väldigt mycket 

fram emot. 

PC: - Han kommer köra det fullt ut 

AL: - Ja, han kör det även om ingen annan kör det så det är jättebra. Jag själv har inte 

använt det fullt ut, men ser framemot att se honom jobba med det och lära mig. Jag ser alla 

fördelar med det, speciellt nu när vi sitter så långt ifrån bygget. Det blir enklare att kunna 

följa upp avvikelser och saker som händer och så för att innan har vi skickat mejl i olika 

protokoll och information som finns på flera olika ställen. Och det kan vara lätt för någon 

person att hålla koll på sina egna protokoll men sen när man ska sätta ihop allting så är det 

bättre om allt är samlat på ett och samma ställe, speciellt när vi bytt PC så är det bra om det 

är lättillgängligt för alla.  

PC: - Sen med respekt för allt men det är viktigt att man använder det på rätt sätt (Field). Att 

du bara skickar saker fram och tillbaka / korsan-tvärsan för att du är lat eller för att du inte 

är påläst. Eller du gör inte ditt jobb, du tar den enkla vägen. Det är det inte till för. Det är ju 

till för att det ska bli den rätta kommunikationen. Det gäller att man är påläst, man har koll 

på vad som sak göras och inte bara håller på att skicka massa frågor. Det är slöseri med tid. 

AL: - Det är mycket administration för de som sitter och administrerar programmet 

PC: - Det krävs viss disciplin om man ska använda det här tycker jag. Och nu när man är mitt 

i ett projekt och vissa använder det bara så det blir ju inte en så bra måttstock, men när man 

väl drar igång ett nytt projekt så kommer det här igång per automatik. Men då är det viktigt 

att man tar upp de här parametrarna, hur vi ska jobba med verktyget. Och inte bara ”åh man 
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kan göra allt med det här” , det är inte det. Man vill ju göra det till något bra och 

professionellt. 

Tror du att det lätt blir annars att folk bara skickar mejl och att de inte 
kommunicerar för att det blir så enkelt att lägga ansvaret på någon annan? 

PC: Exakt. Det är jag jätterädd för, och att man inte tar sitt ansvar utan man låter andra 

svara på frågorna fast det egentligen är ditt jobb att se till att leda det här. Det krävs mer på 

den personen som ska använda det eller på den gruppen. Men då måste man sätta sig med 

den gruppen och gå igenom att såhär ska vi jobba med det. Och när man bestämt det så 

måste det vara lika för alla, även UE.  

Vissa är ju väldigt digitala och har lättare för det, vissa har det väldigt. 

När du (AL) försökte starta igång Field, vad var den största motståndskraften 
med det? 

AL: Det var mycket negativa åsikter om programmet.  

Det skulle vara mail som skulle skickas till varandra. Det var så det skulle göras. Det var inte 

så mycket av att se fördelarna utan bara se nackdelarna och att det var fel att jobba på det 

sättet. Så det är lite tråkigt. Det kändes som att det inte gavs någon möjlighet till att prova 

det. 

Vi har programmet här, så jag försöker använda det och sätta mig in i det. Kanske inte så 

mycket till avvikelsehantering men att lära mig programmet. Hjälper min kollega att lägga in 

ritningar och koda dokumenten så de får rätt taggar och sånt. Så han kan använda det. 

PC: Grejen är ju att man måste ha lite eldsjälar som brinner för det också. Grejen är att alla 

har redan så mycket att göra vilket blir då att de anser att ”åh då måste jag sätta mig in i det 

här också” och tycker det blir jobbigt. Det är ju ingen lekstuga vi håller på med, det är tufft att 

jobba som produktionsledare/arbetsledare ute på en site där det går i hundra blås. Det går åt 

mycket energi, så ser man inte nyttan med det så blir det en börda. Men om man kan ställa 

sig lite åt sidan och se om det kan underlätta ens vardag med hjälp av det här då blir det en 

stor fördel. 

Jag tycker ju att allt som kan underlätta allas vardag är något man ska satsa på, oavsett vad 

det är. Och det här verktyget tror jag kan vara bra. Men det är som AL säger att det blir lite 

motstånd ”kom inte och säg vad vi ska göra”, så funkar människan. 

Tills man ser nyttan helt enkelt? 

PC: Ja, och jag tror det gäller att vakna upp lite, men att man har respekt för att det kan lite 

tid, det är helt okej att det gör det, Men om det istället växer och blir något bra utav det då är 

det ju värt det. 

Men om man istället stressar på det och ingen riktigt vill göra det då blir det aldrig riktigt bra. 

Jag tror att förutsättningen för att få det här att lyckas (implementera Field) är att sätta 

ramarna direkt. Alla måste få övningsköra lite också. 
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AL: Ja, det räcker inte med att det bara är en eldsjäl som vill jobba med det för man orkar 

inte dra i det sen. 

PC: - Nej men precis och det är inte vårat jobb heller. 

AL: - Alla måste vara med på banan. Det fungerar inte att det bara är en som gör det. 

PC: - För då sprids det inte vidare. 

AL: Jag tror det behöver komma lite mer uppifrån från chefen, att denne ställer krav. 

Antingen från produktionschef eller projektchefen att denne säger att ”så här ska vi jobba”. 

Visst, det kan bli en lite påtvingad effekt men jag märkte att med Buildsafe (verktyg för att 

registrera avvikelser vid skyddsronder) så var också inställningen ”åh varför måste jag arbeta 

med det här etc.” men nu fungerar det riktigt bra nu och alla jobbar med det nu. 

PC: Ja men precis. Saken är den att man ibland trycker på lite mycket grejer på en gång, man 

hinner knappt andas ut innan man ska göra nästa grej liksom, Man tänker inte så mycket på 

personerna bakom som faktiskt ska utföra det här, det blir lätt att bestämma. 

Jag tror att det här (Field) måste komma från distriktet direkt. Att de bestämmer att så här 

ska vi jobba i vårat distrikt och sätter ramarna. Den digitala resan man gör på regionen är ju 

en sak, men distriktet måste sätta ramarna och det ska vara tydligt. Det ska sedan skickas ut 

till alla projekten i det distriktet – Så här jobbar vi för att hänga med i den digitala resan. 

För tittar man på allting så tror jag det blir för mycket, man måste plocka ut och jobbar med 

det så att det blir bra så man använder nyttan med det. Så har vi jobbat med säkerhetssidan, 

vi har ju safety week nu för 12’e året i rad nu eller så, och det var ju en bra uppförsbacke 

kommer jag ihåg men nu är det ju en standard och helt naturligt. Det tar tid.  

Stort företag, många tolkar olika därför spretar det tror jag. Om du går in på kommersiell 

sida så har de jobbat med det mycket tidigare och kommit längre med den här resan.  

Däremot har det funnits ett tag. Var på ett projekt i Malmö där det var eldsjälar som dragit 

igång det (Field). De hade nog köpt in det på eget bevåg och det var inte så utvecklat som det 

är nu men (om jag tolkade det rätt), men redan då såg vi nyttan med det och var sugna på att 

dra igång det. Men det tar ju lite tid att komma fram till ett beslut, frågan var tvungen att 

malas runt i det här stora företaget, och då tappar man ju lite folk för att det tar tid. 

Tror du att något sådant skulle gynna, att man åker på projektbesök där man 
jobbar med verktyget och kan det? 

PC: Ja det tror jag absolut. Det är då man ser nyttan med det. Någon som berättar att ”så här 

jobbade vi förut, så här jobbar vi nu, det här har det inneburit för mig att jag sparar tid, 

tydlighet och så vidare”, något man kan ta på.  

Men även ”det här har vi haft problem med” så det kommer fram allting och att man inte 

målar upp något. Då kommer det här landa. 
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AL: Jag tänker bara på att jag skrev ju om det här ämnet för två år sedan, och vi är 

fortfarande i samma sits. Bostäder har inte kommit så mycket längre sedan dess. Inte vad jag 

har upplevt, sett eller hört. 

PC: Till vårt försvar litegrann så har vi ju suttit i stora projekt som pågått under en längre tid 

som är färdigprojekterade. Då har man ju haft ett visst program och upplägg då vill man inte 

gå in och ändra med det. Vissa saker kan man ju använda iallafall men om man kollar på den 

digitala resan så måste det komma från scratch, annars blir vi inte vassa. Annars blir det bara 

något extra som läggs på och man ser inte nyttan med det. 

AL: Projjen (projekteringen) måste verkligen ha i beaktning att man ska använda PDF ‘Erna 

digitalt och att det är rätt typsnitt på texten, för innan man slänger in dom i 360 Field vill 

man bearbeta dom i bluebeam för att länka ritningarna så det blir lättare att hoppa mellan 

ritningar och att hitta bland dem, är det fel typsnitt på ritningarna så kan inte datorn läsa 

texten.  

Nu kommer det nog nya standarder som flera företag ska följa efter då blir det lite enklare. 

Det blir svårt att få sökbara filer. 

PC: Det är ju nummer 1, det ska vara ENKELT att jobba. 

AL: Det finns ju även fler funktioner än bara avvikelsehantering i field också. Man kan ju 

använda den bara för att se ritningar.  

Vilka utmaningar finns det gällande avvikelsehantering med sättet ni jobbar på 
idag?  

AL: Lite rörigt tycker jag. Det var frågor och svar hejvilt tyckte jag (nu är det mer uppstyrt 

och lite bättre). Stora protokoll, mejl hit och dit. Svårt att följa upp. 

PC: Nu är det mer riktade möten med UE så vi fångar upp avvikelserna där. Men det finns ett 

brett spektrum av hur man hanterar avvikelser, att man skickar mejl eller att man bara 

ringer. Då är det bökigt att fånga upp det. Mycket kan ramla mellan stolarna. 

Alla jobbar iallafall åt samma håll och vi har hög ambitionsnivå så det fungerar. Vi alla jobbar 

med att hålla koll på vad som är en avvikelse och inte. 

Vad definierar ni som avvikelse? 

PC: Att man frångår handling, det behöver inte betyda att det är en ekonomisk reglering utan 

att man gör på ett annorlunda sätt, eller att man inte uppfyller kraven som är i BBR eller 

byggnadsbeskrivningen som står. Man kanske kommer på en lösning som är lite bättre t.o.m. 

och då måste vi lyfta det som en avvikelse och informera beställaren också. 

Det gäller att man har en bra relation och transparens i det vi gör. 

Har ni haft en utbildning i field? 

PC: Ja det har vi. Jag var i och för sig inte med så mycket på utbildningen då jag själv inte 

kommer jobba så mycket med det. Men jag förstod hur det funkar, vad man kan göra med det 

och nyttan med det. 
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Jag har en AL på förra projektet som drog igång det, men hen förstod nyttan med det och hur 

bra det kunde bli. Men den var påläst, jag tror det är viktigt att vara det. 

Nyttja det på rätt sätt 

AL: Vi hade utbildning vi med, Då var det en dag som vi på Skanska fick utbildning och 

sedan fick UE en utbildning också. Många av våra UE har jobbat eller jobbar med 360 Field 

sedan tidigare, så en av våra UE är ju typ experter så jag frågar dom om jag har några frågor 

om programmet. 

PC: För våra UE är det ju ett jättebra system. Dom ser nyttan av det väldigt bra och det 

behöver vi också göra 

AL: Det gäller att man sätter rätt punkter med rätt information i Field också. Efter första 

ronderingen vi hade gjort fick vi utskällning av UE att vi hade satt riktigt dåliga punkter och 

fick då en genomgång om vad vi skulle fylla i, vilken information de behövde.  

PC: - Tillbaka igen med det här om HUR vi ska använda det 

AL: En annan sak som jag har märkt är att folk tar fel på buildsafe och BIM 360 Field. Att det 

lätt blir att man tar upp säkerhetspunkter i 360 Field. Och det är viktigt att särskilja det här 

så det inte blir många onödiga punkter i ett kvalitetssystem.  

PC: Vi måste strukturera upp det bättre, hur ska vi göra, vad ska vi använda till vad osv. 

AL: Gränsen för hur stora och små punkter som ska tas upp i programmet också 

Vilken information fick ni uppifrån gällande BIM 360 Field? 

PC: Nja, det är väl ingen som säger att man inte ska använda det. Vi hade en digital coach 

som frågade om de fick komma ut och berätta om det. Det var så det började. 

AL: Det ligger även med i PiV-kartan (Projekt i världsklass). Då ligger 360 field nästan som 

en bas. Men det står ju redan i alla våra avtal att vi ska använda det och att UE ska använda 

det. Det kommer ju lite uppifrån också såklart, men vi har alla förutsättningar för det. Det 

gäller bara att folk ska använda det också. PiV kommer från regionen. Man försöker att hitta 

en basnivå för användandet av det. 

Men jag tror som vi pratade om tidigare att man behöver se hur det kan användas i andra 

projekt där det går bra och att en person kanske kan följa med på utbildning och berätta hur 

de jobbar med det. Någon som man litar på som man vet är erfaren. Någon som har 

produktionen med sig och vet hur det funkar, jag tror att många kan känna att man inte litar 

på dom som trycker ut program som inte har den erfarenheten med sig. 

PC: Det tror jag med. 

Men känner ni att ni fått rätt stöd gällande att komma igång med 360 Field eller 
skulle ni vilja haft mer stöd? 
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PC: Jag skulle nog säga att det lite upp till oss själva också. Man kan inte tro att det ramlar 

ned på en bara sådär, det gäller att jobba aktivt med det själv. Men jag tror man behöver 

precis om AL sa att man behöver se någon som arbetar med det för att se nyttan med det.  

”att det faktiskt blev väldigt bra” och att det underlättar ens vardag. Man behöver sälja in det 

här lite grann tror jag, på ett smart sätt. Så att man nyttjar det. 

Men det krävs i grund och botten att det finns ett litet intresse annars är det jättesvårt. Men 

om man ger dem rätt förutsättningar att arbeta med det och för att få dem att förstå så 

kommer det ju att funka.  

Vi fick även lite uppföljning av den digitala coachen vilket var bra, att den var lite på och 

stämde av läget. Sedan är det ju såklart upp till var och en att verkligen använda det. 

Tycker ni att ni får bra återkoppling från UE också? 

PC: Ja det skulle jag säga, jag tycker det fungerar bra. 

Något övrigt ni vill tillägga? Planerar ni att använda Field till något annat än 

avvikelsehantering? 

PC: På förra projektet så ville vi använda Field för besiktningar, men de hade ett annat 

program som de använde men de ville inte och sa blankt nej. Det hade nog underlättat att ha 

Field, då kan man ta kort och lägga in direkt. Men det var ett motstånd, det kan man ju dels 

förstå eftersom det inte stod något i avtalet innan så. 

Oftast är de insnöade på något. De har ju betalat för någon licens som de ska jobba efter. 

Kan det vara en orsak till att man använder verktyget, på grund av beställaren? 

PC: Ja det skulle det kunna vara.  

AL: Vissa beställare ställer ju höga krav. 

PC: Ja, det är lite olika hur de vill hantera och lagra information. Men vi skriver fortfarande 

ut mycket papper, och vissa beställare eller föreningar kanske inte vet hur de ska göra, om de 

ska vara digitala eller inte och då blir det ju mycket papper. Men vissa har ju väldigt smarta 

system, det är ju olika. 

Mycket utmaningar.  
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INTERVJU EXAMENSARBETE 

Datum: 21 Maj 2019 

Namn: Respondent 9 

Befattning: Distriktschef 

 

Kan du förklara din roll som DC; vad gör du och hur du påverkas av 

avvikelsehantering? Prognoser, informationshantering? 

 

De stora penseldragen är att jag jobbar genom människor, jag träffa kollegor, kunder och 

leverantörer. Och mestadels genom andra chefer och personal, kunder men även ekonomin 

för ett Distrikt. I dagsläget är det 10 projekt igång och detta behöver ju generera en vinst och 

lönsamhet också i ett bolag och ett Distrikt. De stora delarna för mig är personal, kunder, 

process och ekonomi. Verktyget hör hemma i ”process” den operationella effektiviteten där 

det finns flera verktyg som ska oss smartare och intelligentare, både den enskilda 

medarbetaren, projektet och hela verksamheten. Och detta är väl tanken med verktygen.   

 

Det är bra att hör vad du som DC tycker också, eftersom du har ett mer 

övergripande perspektiv och ser fler projekt samtidigt. 

 

Ja, man får en samlad bild, man kan dra den liknelsen man brukar säga att man har 20 

projekt på Regionen och nu har vi 10 projekt på Distriktet. Har vi ett problem med en 

leverantör, så är det ju bra att vi vet om detta och hjälps åt, så det inte blir att ena dagen har 

vi problem med en leverantör på ett projekt och nästa dag köper vi in samma leverantör på 

ett annat projekt.  

Det är ju samma sak med verktyget tänker jag, vi blir ju mycket smartare. Om man drar 

paralleller med Buildsafe, där gör vi observationer och varför gör vi observationer? Jo, för att 

vi inte vill att någon ska skada sig. Om någon gör ett fel, måste man kunna säga till personen i 

fråga att man inte ska göra så och förklara hur personen ska göra istället för att inte den ska 

skada sig. Sen lägga in detta i Buildsafe och varför ska den data in där, jo det är för att man 

ska kunna analysera den på en större nivå, vart har vi problem i verksamheten, vart är de 

tickande bomberna? Det är samma ska med Field, det är bara olika verktyg.  

 

Hur tycker du att avvikelsehanteringen/kvalitetsstyrning fungerar idag? 

 

Det finns ju ett motstånd nånstans, jag ser en avvikelse, äh jag fotar det med min iPhone, jag 

mailar till ”Pelle målare” eller ”Rör kalle” eller vem det nu är som ska ha avvikelsen. Och så 

får man i det där och får attention där.  

 

Vilka utmaningar ser du med avvikelsehanteringen/kvalitetsstyrning? 

 

Jag menar när jag började som AL hade jag ett block i benfickan och så var jag ute på ett 

projekt, så fick jag gå ut och lösa några frågor och fick tillbaka 10 nya frågor. Eller så såg man 

något som var fel och så skulle man ringa på den. Nu är det ju mer att man har en iPhone 

innan detta verktyget. Alla mailar och fotar, men det finns ingen samlad loggbok så när en 
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slutar på projektet är det andra kvar, men den kunskapen som personen har samlat med en 

leverantör försvinner ju, men med verktyget har vi ju detta samlat.  

 

Att tänka ett större perspektiv, hur går beslutskedjan är det Skanska stort som 

tar beslutet att vi ska genomföra den digitala resen eller är det från Region till 

Region, är det Regionen som bestämmer det eller kommer det högre uppifrån? 

 

Det kan vara både ock oftast kommer det uppifrån men det kan också vara några eldsjälar 

som vill dra i gång det. Men nu är ju digitaliseringen i full gång i vår bransch, det har nästan 

blivit inflation på ordet digitalisering, Vad är det egentligen? Men nu har vi bestämt för 

längesen att vi ska använda detta verktyg för att vi tror att det ger den effekten, vi blir mycket 

smartare, vi kan kommunicera med våra leverantörer, vi kan kommunicera internt, hur ser 

vår eftermarknad ut, hur ser våra kvalitetsproblem ut och det är detta vi vill komma åt också. 

Vi blir ju dessutom smartare i projekten också.  

 

Vad gör du i din roll som DC gällande implementering av digitala hjälpmedel? 

Specifikt BIM 360 Field, tar du fram en handlingsplan för hur digitala 

hjälpmedel ska införas? Och förmedlar ut detta till PrC som i sin tur förmedlar 

ut detta till Projekten? 

 

Vi bestämde på Distriktet att vi skulle köra det här, ah nu ska vi köra och då blir frågan, hur 

ska vi utbilda vår personal, hur ska vi få igång dem, hur ska vi ta ledning i frågan. Men då blir 

det i alla fall… Varför ska vi göra detta? Då vill man kunna svara alla medarbetare, på grund 

av A, B, C, sen är ju frågan hur får vi igång det, de här hur, hur, hur. 

 

Historiskt sett så bestämde vi detta på ett ledningsmöte, nu måste vi få ut de här och sen 

lyckades vi inte få ut det. Vi fick inte igång det på de sättet som vi önskade, men om jag 

rannsakar mig själv och PrC, är detta även en ledarskapsfråga. Sen kopplade till andra frågor, 

hur stort är vårt förändringstryck, vi kan ju inte starta igång 5 liknade initiativ samtidigt som 

projekten ska hantera. Och då blir det ju en fråga, nu ska Field igång, nu ska Buildsafe igång 

och något annat, sen ska vi ha normalproduktion, sen har vi nya kollegor som ska in i 

projekten, sen har vi de och de och de. Då får man fråga sig, är detta verkligen rimligt?  

 

Har ni några typer av möten där ni analyserar leverantörer eller avvikelser? 

 

Nu är det när vi har tvärgruppsmöten, om det dyker upp frågor, vi har ju PC-lagbasmöten en 

gång i månaden där vi tar upp frågor. Där alla PC, lagbas träffas och jag håller i mötet för 

distriktet. Om det är ett stort problem med en leverantör, kan man få vidare detta till inköp, 

till andra regioner. Men med verktyget blir det ju lättare, då är problemet redan loggat och 

man behöver inte vänta på att komma ihåg detta till nästa möte.  

Och när man får verktyget att fungera kan man se på detta Distrikt har vi dessa problem, i 

Regionen har vi dessa problem och för VG hus har vi dessa problem och då kan vi se om det 

är stora eller små problem. Det kanske bara är en lokal plattsättare i Skåne eller så är det en 

nationell leverantör för skåpssnickerier, det blir lättare att hitta problemen.  
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Hur mycket samarbete har ni mellan distrikt och regioner? 

 

Hyfsat, inom Regionen träffas vi ofta. Distriktscheferna i min region träffas varje vecka, lite 

med andra regioner när man har träffat andra och lär känna dem och behöver tips och idéer, 

för att man hör att någon är bra på en specifik sak.  

 

Har ni tittat på andra regioner när det gäller detta verktyget? 

 

Nej, det har vi inte och jag tror inte att det är där det sitter heller. Jag tror att det sitter hos 

oss själv vi måste kolla vad vi kan göra. Det sitter hos medarbetarna och framförallt ledarna, 

mig inkluderad, vi måste få det att hända.  

 

Vad tror du om att ha ett studiebesök eller seminarium för att visa hur verktyget 

fungerar för de som ska börja använda det? 

 

Det är bra, jag tycker att det är bra, men då ska det vara de som jobbar med det operativt, att 

det är en AL eller PC och inte någon som mig (DC) som berättar. När vi drog igång detta på 

de förra projektet så var det ju så vi gjorde, de som har arbetat med verktyget fick berätta för 

andra hur det har gått. Jag tror att det blir en bättre effekt när man gör på det sättet.    

 

Vad tror du är de största utmaningar för att implementera verktyget på 

projekten? 

 

Jag tycker att vi blir mycket intelligentare, det är väl de som är en fråga. Att vi kan bli 

smartare, med den insatsen behöver vi eller vi måste få in det i systemet eller i detta 

verktyget. 

 

Är det ett mål eller ett krav att varje nystartat projekt ska använda detta 

verktyg? 

 

Ja, varje nystartat projekt ska igång med detta, det blir ett krav. De projekt som är i slutfasen 

som kanske avslutas inom ett halvår låter vi vara, det är några stycken, man måste ha fokus 

på rätt saker och det som är igång och har mer än så kvar kanske vi ska gå in i slutfasen när vi 

gör besiktningar och göra detta i 360 Field.  

 

Det vi har upplevt är ”det kommer ständigt nya grejer”. 

 

Och det är ju bra, men ställer man alla de här i en klump, hur mycket förändring har vi inom 

de olika områdena, kunder, personal, process och ekonomi. Om man har förändringstryck i 

alla dessa blir det ju tillslut ohållbart. Det är ju nästan ett försvarstal de här men så är det, 

men vi bestämde att vi skulle ha en ”digital ledare” i varje projekt, som är lämpad, som kan 

driva de här, man är AL men man kan driva de här också och vara den här kanalen in i 

projekten. Då utsåg i en digital ledare för varje projekt. 
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Vad har du för erfarenhet och åsikter om Field?  

 

Vi tittade på detta verktyget för några år sen i Finland på ett studiebesök, då hade finnarna 

jobbat med detta ganska länge. Vi fick se då de använda iPaden och hur de använde det rent 

operativt i projekten. Sen har ju vi arbetet med det i ett par projekt, tillexempel pyrolan där 

arbetsledningen då med PrC, PC och AL fick göra en presentation av verktyget och redovisa 

hur det har hjälpt projektet. Detta var ju ett Halleluja moment för oss och vi tänkte fasen vad 

detta är bra. Åh efter detta få ut BIM 360 Field i övriga projekt.  

Jag fick en utbildning för cirka två år sen, när vi skulle dra igång verktyget på ett projekt och 

då fick vi se hur man gjorde i verktyget live och de gick in och berättade hur man gjorde. Men 

att hålla på med detta en halvtimme eller timme då faller det ju bort i glömska, en måste ju 

underhålla sina kunskaper.  

Sen så finns det ju de som kommer med den gamla skolan och har dokumenterat alla 

avvikelser själva och har skrivit upp dessa. Och detta fungerar bra för dem, men nu ska vi 

prova detta verktyg och det finn ju en vinning med det men alla måste se den.  

 

Vilka fördelar och utmaningar med Field? 

 

Någonstans måste vi fundera på ”varför måste vi använda detta verktyg?” det är den stora 

frågan. Varför ska jag som enskild medarbetare använda detta verktyg, vad ger det för 

fördelar för mig? Den frågan måste man ställa sig.  

Och nånstans tänker jag för den enskilda medarbetaren är det ju nånstans, jag ser en 

avvikelse i produktion och jag tänker detta verktyg i produktion under hela 

produktionsresan. Inte bara i slutskedet där vi gör besiktningar nånstans behöver vi ju få in 

alla våra handlingar och dokument, de här intelligenta in i verktyget addera till våra stora 

leverantörer in i verktyget och att vi blir så pass intelligenta.  

Med detta verktyg är det ju upp med paddan fota, mer systematiskt man anger vart man är 

för någonstans, då blir det ju en logg på detta, det blir betydligt mer intelligentare med de 

här. Detta bidrar till att den enskilda individen blir intelligentare för man vet exakt hur 

loggboken ser ut om man nu är tre AL som ser detta och allt blir samlat. Hur många loggar 

har vi på respektive kategori, som vi kan prata med dem om? Det kan bli återkommande 

frågor dessutom är det lättare när du har möten separat med en leverantör, du har 

ekonomimöten, du har kvalitetmöten. I de bästa av världar kan du aggregera upp detta på ett 

Distrikt, på en Region, på Skanska nivå så man kan skala detta. 

Men detta gynnar ju inte den enskilda medarbetaren, så detta kan vara svårt att motivera 

denna till att göra detta.  

 

Verktyget skapar ju en bättre transparens i arbetsledningen eller hur? 

 

Ja så är det ju, någon slutar eller byter projekt, någon är mammaledig eller pappaledig eller 

sjuk, ja vad som helst som gör att personen är borta och då stannar ju inte informationen hos 

den personen. Det är samlat det är loggat, ni har ju själva sett detta.  
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Vad tror du att man behöver trycka på för att få medarbetarna att använda 

verktyget? 

 

De digitala ledarna behöver trycka på detta verktyg så att alla ser det och sen behöver PrC 

prata om varför och hur, sen kan det ju behövas peka med hela handen också. Man kan 

coacha, leda och styra folk, men man kan inte bara coacha folk, man behöver leda och styra 

också.  

Jag tycker om nyckeltal eller tävla med andra, det kanske kan vara en bra grej att tävla, vem 

gör flest avvikelser, vem gör bäst avvikelserapporter. Detta för att motivera folk till att lära sig 

och lära sig mer och då blir de automatiskt bättre.  

 

Var detta nyligen ni bestämde att det skulle finnas en digital ledare? 

Det var ganska nyligen, jag tror att det var i höstas. 

 

För i dagsläget finns det ju inte någon digital coach? 

Nej, det gör ju inte det. Nu på Distriktet har vi tänkt att göra en utbildning eller någon form 

av seminarium för mig och PrC och sen bjuda in de digitala ledarna. För att kunna kicka 

igång detta, så ser planen ut just nu.  

 

Övrig kommentar gällande verktyget, digitalisering, kvalitetsstyrning och 

avvikelsehantering? 

 

Jag tycker att det är ett jättebra verktyg, om man får in en bra struktur och känsla i nya 

projekt, man får bort det första motståndet, man får hjälp med ritningar. Jag ser ingen risk 

med detta i dagsläget har vi inget och vi vill få in det, så antingen har vi det eller har vi det 

inte. Så jag tycker att vi ska ha det och börja alla nystartade projekt med detta verktyg.  

Man måste förklara flera gånger varför vi ska använda verktyget, så folk förstår nyttan med 

det. 
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