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Sammanfattning 
Byggprocessen är lång från idé till färdig produkt och arbetsmetoder skiljer sig från olika 

företag. Denna studie handlar om hur besiktningsskedet kan effektiviseras med programvaran 

BIM 360 Field. Det är en molnbaserad programvara för byggadministration på arbetsplatsen 

som kan användas via läsplatta ute i fältet eller som ett webbaserat verktyg för administrering 

och rapporthantering. En besiktning innebär att en besiktningsman bedömer om entreprenören 

uppfyller de funktionskrav och tekniska lösningar som står i kontraktet från beställaren. 

 

Syftet med studien är att undersöka fördelar och nackdelar med BIM 360 Field så att Skanska 

Hus Väst kan påskynda processen för användandet av programmet från förbesiktning till 

garantibesiktning. 

 

Detta arbete genomfördes med litteraturstudie, intervjuer och praktisk tillämpning på 

referensobjekt. Intervjuerna gjordes med personer inom Skanska som har olika mycket 

erfarenheter av programmet. Respondenterna kunde även visa i programmet hur olika 

funktioner fungerar. Av de intervjuer och den litteraturstudie som gjordes framstod funktionen 

issues lämpligast i besiktning, i issues lokaliseras fel med pins, en markering som visar var på 

ritningen ett fel identifierats, vilket företag som berörs samt möjligheten att kommentarerna och 

lägga till bilder. 

 

Resultatet av studien är att BIM 360 Field kan effektivisera besiktningsprocessen. Eftersom 

det utförs digitalt kan fel börja åtgärdas direkt efter färdig besiktning, i jämförelse med den 

traditionella arbetssättet då det tar 2-3 dagar att vänta på ett protokoll. Pappersarbete och ett 

flertal mail undviks då allt finns i programmet och är tillgängligt för alla som är delaktiga i 

projektet. Samtliga aktörer kan se över sina punkter och markera att de åtgärdats. Nackdelen 

är att vid de tillfällen då alla aktörer inte använder sig av programmet leder det till 

dubbelarbete. BIM 360 Field är ett omfattande program med många olika funktioner och en 

stor grupp i branschen har bristande digitala kunskaper, vilket försvårar implementering av 

programmet. För att se långsiktig vinning är det viktigt att lägga mycket tid i början av 

inlärningen. En fördel är att lära upp de som har intresse för teknik först så de kan lära vidare 

eller finnas som stöd för de som behöver mer hjälp. För framtida projekt kan statistik 

sammanställas i programmet för att förebygga vanliga fel och se över vilka företag som ofta 

gör fel. 

 

I slutet av studien gjordes en prövning där BIM 360 Field användes i besiktning på 

referensobjektet Sjöstaden. Åsikter som respondenter haft kan fastställas, programmet 

fungerar bra vid besiktning om alla använder sig av det. 
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Abstract 
The construction process is lengthy and time-consuming from idea to finished product and 

working methods differ between different companies. This report aims to explore how the 

inspection phase, within a construction process, could be performed more efficiently with the 

BIM 360 Field software. BIM 360 Field is cloud-based software used for project management 

and administration in construction projects, and can be operated through a tablet in the field or 

as a web-based tool for administration and reports. The goal of an inspection is for the inspector 

to assess whether the contractor fulfilled the functions and technical solutions that were stated 

in the contract from the client. 

 

The purpose of this study is to investigate the advantages and disadvantages of BIM 360 Field 

software so that Skanska Hus Väst can accelerate the process of using the software from pre-

inspection to warranty inspection. 

 

This study was conducted by literature studies, interviews and a practical application on a 

reference object. The interviews were conducted with professionals in Skanska who have had 

experiences with the program. The respondents could also show and explain how the different 

functions in the program worked. By those who were interviewed and the literature study, it 

appeared that the most appropriate function that was used in the inspection is issues. 

Imperfections is located with pins, a marking where in the design the imperfection was 

discovered, which company is affected and adding comments and pictures. 

 

The result of the study is that BIM 360 Field streamline the inspection process. Since it is 

performed digitally, imperfections can be fixed immediately after completed inspection, in 

comparison with the traditional way of working when it takes 2-3 days to wait for a protocol. 

Paperwork and a number of emails are avoided since everything is in the program and is 

available to anyone who is involved in the project. All occupational categories can mark in the 

program that their imperfections have been corrected. A disadvantage is that if all occupational 

categories is not using the program it leads to work duplication. BIM 360 Field is an extensive 

program with many different functions and a large group in the industry has a lack of digital 

knowledge, which makes implementation of the program more difficult. For a long-term profit 

it is important to to spend a lot of time of learning initially. An advantage is to teach those who 

have an interest in technology first so that they can learn others or provide support for those 

who need more help. For future projects, statistics can be compiled in the program to prevent 

common imperfections and review which companies often repeat inaccuracy. 

 

At the end of the study, an examination was conducted where BIM 360 Field was used for 

inspection on the reference object Sjöstaden. Respondents opinions can be determined, the 

program works when inspecting if everyone uses it. 
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BEGREPP OCH FÖRKLARINGAR 
 

3D – Tredimensionell ritning 

 

4D- Fyrdimensionell adderar tidplan 

 

5D – Femdimensionell adderar kostnadsplan 

 

6D- Sexdimensionell adderar energianalyser 

 

7D- Sjudimensionell adderar förvaltningstjänster 

 

AB 04- Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader 2004 

 

ABT 06- Allmänna bestämmelser för totalentreprenad 2006 

 

Autodesk- Ett programvaruföretag för design och konstruktion 

 

Besiktningsprocess- Från det att avvikelsen antecknas tills den märks som stängd i 

besiktningen.  

 

BIM- Building information modelling, en arbetsmetod där information i ett byggprojekt samlas 

i en virtuell 3D-modell. 

 

BIM 360 Field - En molnbaserad programvara för byggadministration på arbetsplatsen. 

 

QR-kod- Quick response kod 

 

Programmet i studien är på engelska därmed kommer engelska ord förekomma i texten. 
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1 INLEDNING 
Det byggs på många platser idag och processen är lång ifrån idé till färdig produkt. 

Arbetsmetoden på projekt ser olika ut för olika byggföretag, men även inom företag ser det 

olika ut. Det är svårt att hitta sätt att jobba på som alla på arbetsplatsen vet hur de ska hantera, 

speciellt idag när mycket digitaliserats. Det finns många riktlinjer och regler hur ett 

byggnadsprojekt bör utföras, däremot är det inte lika tydligt när det kommer till vilka verktyg 

som ska användas och detta leder till att projekten skiljer sig åt. Denna studie kommer gå in i 

besiktningsskedet för att undersöka en programvara, BIM 360 Field, som successivt etablerar 

sig på marknaden. Inom Skanska Sverige används BIM 360 Field på ett antal arbetsplatser och 

fler vill göra likadant. Denna undersökning går ut på att undersöka om det är ett tidseffektivt 

program och hur det används på bästa sätt. 

1.1 Bakgrund 

Skanska bildades år 1887 i Malmö under namnet Skånska Cementgjuteriet och är idag ett av 

världens ledande bygg-och projektutvecklingsföretag. Företaget finns i tio länder i Europa och 

även verksamma i USA. Skanska Sverige jobbar för att utveckla, bygga och underhålla den 

fysiska miljön. De vill vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. 

Skanska jobbar efter fyra värderingar, de finns som ett stöd till löftet att bygga ett bättre 

samhälle och vägleda dem i hur de ska agera, se figur 1. 

 

Nedan citeras Skanskas fyra värderingar från Skanskas egen hemsida: 

 

“Värna om livet 
Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, eller inte alls. Vi 

går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främjar hälsa och 

välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal 

miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer. 

Agera etiskt och öppet 

Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet 

med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett 

arbetsklimat där alla får komma till tals. 

Bli bättre – tillsammans 

Vi strävar efter att hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande 

organisation och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger ett Skanska-team 

tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och de samhällen där vi verkar. 

Vi drar nytta av mångfald för att leverera bästa tänkbara lösning. Vi främjar en 

inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra. 

Vid kundens sida 

Vi hjälper våra kunder att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos 

våra kunder och deras kunder. Vi finns här för att hjälpa våra kunder att göra 

sina visioner till verklighet.” (Skanska 2017b, våra värderingar). 



 

4 

 

 
Figur 1: Skanskas värderingar (Skanska intranät 2018) 

 

Verksamheten är uppdelad i fyra områden: bygg- och anläggningsverksamhet, 

bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. 

BIM är ett verktyg som länge funnits i branschen för att planera och visualisera byggprocessen. 

Skanska är verksamma på många marknader och BIM-utvecklingen sker inom samtliga 

områden (Skanska 2017a). 

 

Alla byggnadsprojekt genomgår ett flertal besiktningar för att hitta brister och kontrollera att 

den färdiga produkten har följt de krav och råd som ska tas hänsyn till. Idag görs besiktningar 

både skriftligt och digitalt, där den skriftliga delen medför mycket mail och pappersarbete. 

Skanska Hus Väst vill att dessa besiktningar ska genomföras i programvaran BIM 360 Field. 

Programmet finns på marknaden men okunskap, tids- och kommunikationsbrist har gjort att det 

inte har etablerats på Skanska Hus Väst. 

 

1.2 Problembeskrivning 

BIM är en arbetsmetod som kräver mycket tid att förstå och lära sig. Det krävs kunskap från 

samtliga yrkeskategorier för att optimera metoden då det ska fungera som ett samlat verktyg i 

projekt. Det finns även ett generationsglapp där stor del av personerna i branschen har bristande 

digitala kunskaper och svårigheter med användning av en sådan arbetsmetod. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka fördelar och nackdelar med BIM 360 Field så att Skanska 

Hus Väst kan påskynda processen för användandet av programmet från förbesiktning till 

garantibesiktning. 

De frågeställningar som ska undersökas i studien är följande: 

 

 På vilket sätt kan BIM 360 Field underlätta besiktningsprocessen? 

 Finns det olika verktyg i BIM 360 Field som kan användas för att utföra en besiktning? 

Om ja, vilket verktyg är effektivast? 

 Vad krävs för att BIM 360 Field ska användas från start till mål- från förbesiktning till 

garantibesiktning? 
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1.4 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till BIM 360 Field i besiktningsskede och förvaltning i form av 

garantibesiktning. Intervjuer görs enbart inom Skanska med tjänstemän och besiktningsmän 

som använder sig av BIM 360 Field. Funktionerna som undersöks i programmet är issues, tasks, 

checklists, equipment och library. 

 

1.5 Referensobjekt 

“Sjöstaden är ett unikt bostadsprojekt som kombinerar det bästa av staden och landet, där allt 

för en dynamisk livsstil finns inom nära räckhåll.” (Sjöstaden Alingsås 2018a). 

 

Sjöstaden är ett nytt kvarter i Alingsås, precis intill sjön Gerdsken, som ska bli en attraktiv 

mötesplats för alla och ett bostadsområde med individuellt utformade lägenheter. Området har 

nära till natur, motion, friluftsliv och köpcentret Vimpeln med shopping-, mat- och 

serviceutbud. Sjöstaden består av 95 stycken bostadsrätter med ettor på 25 kvadratmeter till 

femmor på upp till 130 kvadratmeter. 

Bygget påbörjades i augusti 2017 med markarbeten och i slutet av 2017 började byggnaden 

resas. Inflytt sker i två etapper, den första till sommaren 2019 och den andra till sen höst 2019. 

Byggherren för projektet är Nolgården Förvaltning AB (Sjöstaden Alingsås 2018b). 

 

 
Figur 2: Sjöstaden (Jon Tjärnström 2018) 

 

2 METOD 
 

Detta arbete genomfördes enligt följande: Förstudie, intervju samt praktiskt tillämpning på 

referensobjektet. 

 

Till denna undersökning ansågs semistrukturerade intervjuer som mest lämpliga då en 

diskussion med respondenten kan föras. Respondenterna kan även visa i programmet vad de 

menar och ge en djupare förståelse. Sett till storleken på arbetet och dess tidsperiod, 

begränsades antalet intervjuer till sex personer.  

 

2.1 Insamling av information kring ämnet 

Information kring ämnet har samlats in genom möten och litteratur. 
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2.1.1 Litteraturstudie 

Läsning av litteratur och tidigare studier inom ämnet fortlöpte under hela arbetet. Under tiden 

information samlades kunde frågor till intervjun sammanställas, se Bilaga 1. För en förståelse 

av programvaran BIM 360 Field har videor studerats på bland annat Autodesks hemsida. 

 

2.1.2 Möten med kunniga inom BIM 360 Field 

I samband med litteraturstudien besöktes två personer för att få en vidare inblick i hur 

programvaran fungerar. För att se programmet ur olika perspektiv besöktes en som använder 

det vid besiktning i produktion och en som lär andra inom Skanska hur det ska användas. Valet 

av personer gjordes av extern handledare på Skanska och enligt deras professioner inom 

företaget. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna i rapporten skedde med tjänstemän på Skanska som använder programmet för att 

göra besiktningar, även en besiktningsman intervjuades. Tjänstemännen som intervjuades har 

varierad erfarenhet av programmet för att ge ett bredare resultat och skilda åsikter. Det är främst 

svaren från intervjuerna som gav rapportens slutsats och diskussion. Under intervjun 

antecknades respondenternas svar.  

2.3 Praktiskt tillämpning 

Efter sammanställning av information och intervjuer skedde en praktisk tillämpning av 

resultatet genom en besiktning på referensobjekt Sjöstaden. 

3 LITTERATURSTUDIE 
I en tidigare studie om BIM 360 Field (Alving & Garney 2017) har författarna granskat om 

programmet är ett effektivt hjälpmedel för kvalitetssäkring. I slutsatsen skriver de att 

programmet fungerar bra i besiktning där det finns stor potential att spara tid. Men för att uppnå 

besparad tid måste alla aktörer på arbetsplatsen använda programmet. Det måste också finnas 

tydliga riktlinjer hur programmet ska användas. I studien har den största tidsbesparing skett i 

det administrativa arbetet. Vid en jämförelse av det traditionella arbetssättet och BIM 360 Field 

kan en slutsats dras om att programmet är mest effektiv då all data lagras och ger en snabbare 

åtkomst. Det leder till färre arbetsmoment jämfört med om det skulle skrivas med penna och 

papper. Nackdelen med digitala hjälpmedel är att personer i byggbranschen länge jobbat med 

penna och papper och har bristande digitala kunskaper. Ytterligare en nackdel är att en läsplatta 

kan var otymplig att bära med sig, det finns även risk för att den går sönder eller laddas ur. 

3.1 BIM 

BIM är en arbetsmetod som handlar om att skapa och använda digitala modeller av 

byggnadsverk i samhällsbyggandet. Byggnadsverk innebär allt mellan byggnader och 

infrastruktur exempelvis hus, järnvägar och VA-ledningar. Med modell menas att man skapar 

en digital version av traditionella pappersritningar som föreställer ett objekt i verkligheten. 

Syftet med BIM är att det ska effektivisera processer, ge högre kvalitet i processer och produkter 

och ge mer ändamålsenliga produkter, detta till lägre kostnader och under kortare tid (BIM 

Alliance Sweden. 2017b). 

BIM möjliggör att alla delaktiga aktörer kan ta del av information och resultat. Ett begrepp som 

används är VDC, Virtual Design and Construction, som står för produkten, organisationen och 
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processen. För att dra full nytta av BIM bör alla dessa delar användas (BIM Alliance Sweden 

2017a). 

 

I en rapport förklarar Gusta, Strausa och Freimanis (2018) ingående om BIM och den 

information som integreras med 3D-modeller. Den informationen benämns med ytterligare fyra 

dimensioner, de listas nedan: 

 4D- tidplan integreras med BIM-modellen. 

 5D- en kostnadsplan visualiseras och analyseras i BIM-modellen. 

 6D- övergripliga och detaljerade energianalyser. 

 7D- förvaltning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att 

byggnadsverket ska fungera som det ska. 

 

 
Figur 3: BIM dimensioner 

 

3.1.1 Vad är BIM 360 Field? 

BIM 360 Field är en molnbaserad programvara för byggadministration på arbetsplatsen. 

Programmet är uppdelat i två delar, BIM 360 Field mobile och BIM 360 Field.  

BIM 360 Field mobile är en app som används via läsplatta på byggarbetsplatsen ute i fältet och 

BIM 360 Field är ett webbaserat verktyg där administrering och rapporter av projektet hanteras 

(A2KTechnologies 2013). 

 

Enligt A2KTechnologies (2013) i videon Autodesk BIM 360 Field är fördelarna med 

programmet att risker reduceras då problem kan identifieras direkt i programmet, vilket leder 

till att projektet påskyndas då färre oväntade företeelser sker. Överlämning och resultat 

förbättras samt lönsamheten ökar. Efter färdigställandet av fler projekt som använt sig av BIM 

360 Field kan återkommande svagheter och styrkor utläsas för en förbättrad lönsamhet, både 

ekonomiskt och tidsmässigt. 
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De aktörer som kan använda sig av programmet är företag (huvudentreprenör som 

underentreprenör), underleverantörer, arkitekter, ingenjörer och projektägare. Verktygen i 

programmet vänder sig till olika arbetsuppgifter. 

De verktyg som kan användas är: 

 Issues 

 Tasks 

 Checklists 

 Equipments 

 Library 

Dessa verktyg förklaras mer ingående i 3.1.2.  

 

3.1.2 Funktioner i BIM 360 Field 

Det finns olika sätt att använda BIM 360 Field, de programfunktioner som studerats i denna 

uppsats är issues, tasks, checklists, equipment och library. 

 

I Issues lokaliseras avvikelser med pins, en slags markering som visar var på ritningen ett fel 

upptäckts. Genom att trycka på markeringen i läsplattan kommer det upp information som 

bilder, kommentarer, vem punkten berör och vad som ska åtgärdas.   

Genom att placera en QR-kod på exempelvis varje våningsplan eller i en lägenhet (beroende på 

hur ritningen är utformad) lokaliseras rätt ritning och de avvikelser som markerats (Autodesk 

2019a). 

 

Tasks betyder uppgifter och de uppgifter som ska utföras och slutföras förs in här (Autodesk 

2019c). 

 

Checklists är en funktion där arbete läggs in och kopplas till den som ska utföra arbetet, 

entreprenören ska sedan bocka av när det slutförts (AP Autodesk 2016). 

 

Equipment är en lista över uppsättningar såsom toalett, handfat, rör osv. Equipments används 

för att ladda data från revit-modeller och göra dessa tillgängliga i BIM 360 Field (Autodesk 

2019b). 

 

I Library skapas en egen mappstruktur där dokument som exempelvis ritningar och bilder kan 

nås på ett lättillgängligt och strukturerat sätt i läsplattan. För att kunna markera ut pins på en 

ritning i issues krävs det att ritningen finns i library (AppliedSoftwareAEC 2013). 

3.2 Besiktning 

Nedan förklaras besiktning som underlag för studien. 

3.2.1 Vad är besiktning och varför behövs det? 

Beställaren har via kontrakt bestämt vilka funktioner och tekniska lösningar som ska finnas. En 

besiktning går ut på att kontrollera så att entreprenören, som konstruerat projektet, har fullgjort 

sin plikt av beställarens krav. Besiktningsmannen ska tolka de handlingar som projektet 

omfattas av och därefter bedöma om entreprenören har uppfyllt de kontrakt som skrivits. Detta 

kontrolleras noga genom en okulär tillsyn. I besiktningsmannens jobb ingår dock inte att 

bedöma entreprenörens sätt att projektera (ABT 06 Besiktning av entreprenad). 

 

I ABTs mening måste en besiktning uppfölja ett visst antal punkter för att få kallas för en 

besiktning. 

https://www.youtube.com/channel/UCCC0GapDvDASsTpo_xTPg3g
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 Besiktningsmannen väljs i första hand av beställaren. Om beställare och entreprenören 

är överens kan de utse en besiktningsman gemensamt (§7:7). 

 Båda parterna ska medverka vid besiktning men om någon part utan skäl inte närvarar 

utgör det inget hinder för besiktningens utförande (§7:10) . 

 Besiktningsmannen ska upprätta ett skriftligt utlåtande över besiktningsanmärkningar 

som hen haft över projektet. Brister som besiktningsmannen finner men som faller 

utanför kontrakten samt anmärkningar från beställaren som besiktningsmannen inte 

anser vara bristfällig ska även de antecknas (§7:13). 

 Det skriftliga utlåtandet ska skickas till båda parterna senast tre veckor efter 

besiktningen (§7:15). 

 

I ABT 06 finns sex olika slags besiktningar, var och en med sin egna funktion (ABT 06 

Besiktning av entreprenad). 

 

3.2.2 Förbesiktning 

En förbesiktning kan under entreprenadtiden begäras av både beställaren och entreprenören. 

Det är ett sätt att säkerhetsställa kvaliteten på byggnadsdelar som inte kommer vara åtkomliga 

vid slutbesiktningen. Förbesiktning kan även begäras om delar av byggnaden kommer att tas i 

bruk innan slutbesiktning. En annan typ av förbesiktning är normerande förbesiktning, om ett 

särskilt arbete ska utföras i stort antal är det en fördel att ta reda på om arbetet sker enligt 

kontrakt. Detta minskar upprepning av fel som senare behöver åtgärdas (ABT 06 Besiktning av 

entreprenad). 

3.2.3 Slutbesiktning 

Slutbesiktning sker vid kontraktstidens slut, när båda parterna enas om en tidpunkt eller vid 

överlämnandet av byggnaden från entreprenören till beställaren. Entreprenören ska i god tid 

meddela beställaren att en slutbesiktning kan utföras. I de avtal parterna skrivit står det hur och 

vad för arbete som ska utföras. Detta kontrolleras noga vid slutbesiktningen. 

Besiktningsmannen ska efter slutbesiktning meddela om byggnaden blivit godkänd eller inte. 

Små fel av mindre betydelse ska inte hindra ett godkännande. Vid ej godkänd besiktning 

kommer ytterligare en besiktning genomföras tills att den blir godkänd. En godkänd besiktning 

innebär att byggnaden är avlämnad. Efter överlämnad byggnad har entreprenören ett ansvar för 

uppstående fel i tio år (ABT 06 Besiktning av entreprenad). 

3.2.4 Garantibesiktning 

Enligt AB 04 och ABT 06 ska garantibesiktning påkallas av beställaren och ske inom den 

kortaste garantitidens utgång. Denna tid är olika för AB 04 och ABT 06. Vid garantibesiktning 

antecknas endast de fel som uppstått under garantitiden.  

 

AB 04 
Om entreprenören och beställaren inte kommer överens om något annat sker 

garantibesiktningen inom två år från det att slutbesiktningen blivit godkänd (AB 04 Besiktning 

av entreprenad). 

 

ABT 06 
För ABT 06 är garantitiden fem år men om beställaren föreskrivit särskild vara och material är 

garantitiden två år. Har entreprenören erhållit en längre garantitid för en särskild vara eller 

material gäller även detta mellan entreprenören och beställaren (ABT 06 Besiktning av 

entreprenad). 
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Under garantitiden är det upp till entreprenören att bevisa att de brister som uppstått inte är 

deras fel. Detta innefattar även att byggnaden ska uppfylla de funktionskrav som avtalet säger. 

Efter utgången garantitid ligger det i beställarens händer att bevisa att det är entreprenörens fel 

(ABT 06 Besiktning av entreprenad). 

 

       
Figur 4:  AB04 och ABT06  

3.2.5 Efterbesiktning 

Entreprenören kan kalla till efterbesiktning för att påvisa att fel har blivit åtgärdade. Beställaren 

kan också kalla till efterbesiktning för att påvisa att entreprenören inte har åtgärdat fel i tid. En 

efterbesiktning genomförs oftast efter en slutbesiktning för att se till så att fel har blivit 

åtgärdade. Kvarstår fel påkallas ytterligare en efterbesiktning (ABT 06 Besiktning av 

entreprenad). 

3.2.6 Särskild besiktning   

Båda parterna har efter entreprenadtidens slut rätt att begära en särskild besiktning om fel har 

uppkommit. Entreprenören kan påkalla till särskild besiktning då han t.ex befarar att beställaren 

inte tar hand om byggnaden som avtalat (ABT 06 Besiktning av entreprenad). 

3.2.7 Överbesiktning  

Om någon part inte är nöjd med besiktningsresultatet har denne rätt att påkalla en ny besiktning, 

så kallad överbesiktning. Det spelar ingen roll vilken form av besiktning som tidigare utförts. 

Det kan vara ifrågasättande av ej godkänd besiktning, fel eller vem som ansvarar för fel. Denna 

överbesiktning påkallas skriftligt senast tre veckor efter det tidigare besiktningsutlåtandet. Den 

tidigare besiktningsmannen byts ut till en ny besiktningsman. Antingen är det en 

överbesiktningsnämnd som utser den nye besiktningsmannen eller så utser de båda parterna en 

gemensamt (ABT 06 Besiktning av entreprenad). 
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4 RESULTAT 
Resultatet i denna studie består av sammanställning från respondenternas svar. 

4.1 Svar från respondenter 

Intervjuer har gjorts med sex olika personer inom Skanska. Respondenterna jobbar som 

arbetsledare, produktionschef, regionansvarig för BIM och besiktningsman. Det skiljde sig i 

hur mycket erfarenheter de hade av BIM 360 Field. Trots detta skilde sig inte respondenternas 

svar särskilt från varandra. Det var dock tydligt att de som inte använt BIM 360 Field speciellt 

länge hade mer svårigheter med programmet. Samtliga intervjuer gjordes på deras arbetsplatser. 

 

4.1.1 Jämförelse av besiktning med och utan BIM 360 Field. 

När ett projekt besiktas utan BIM 360 Field använder besiktningsmannen en diktafon där hen 

talar in avvikelser som ska åtgärdas. Därefter för besiktningsmannen in dessa uppgifter i ett 

protokoll som sedan skickas ut till arbetsplatsen. Arbetsledaren får protokollet efter 2-3 dagar 

och kan då se över vilken underentreprenör som ska åtgärda vilket problem och sist skicka ut 

detta via mejl.  

 

Felen bockas av allt eftersom de åtgärdats. Ett problem som ofta uppstår är att de som åtgärdar 

felen inte bockar av de punkter som är lösta. Det är då svårt för arbetsledaren att hålla kolla på 

vad som åtgärdats eller inte.  

 

Vid användning av BIM 360 Field i besiktning skriver besiktningsmannen in fel i “Issues”. Där 

markerar besiktningsmannen i ritningen med ett pin där felet lokaliserats, vilket gör att personen 

kan undgå att skriva och förklara var problemet finns och onödiga missförstånd kan undvikas. 

Det går även att lägga till bilder, kommentarer och vilket företag som ska åtgärda felet (målare, 

snickare osv.). När besiktningsmannen slutfört besiktningen finns det direkt tillgängligt för de 

som berörs av projektet att ta del av. Det är dock tidskrävande att föra in all dokumentation 

innan besiktning kan påbörjas, men används BIM 360 Field genom hela besiktningsprocessen 

är det mer tidseffektivt än det traditionella besiktningssättet och det uppstår färre missförstånd. 

Vid mindre fel behöver besiktningsmannen inte åka ut till arbetsplatsen utan kan se på bild att 

problemet åtgärdats. 

 

Byggbranschen ligger långt efter andra branscher i avseende till digitalisering. Många i 

branschen är vana vid besiktning med hjälp av penna och papper. De tycker det är krångligt 

med det moderna sättet att utföra besiktningar. För att få ut så mycket som möjligt av BIM 360 

Field bör alla aktörer använda sig av programmet. Om några aktörer inte använder 

programvaran i besiktning blir det extra jobb för arbetsledaren då personen även måste föra in 

deras uppgifter och åtgärder, alternativt hålla koll på både BIM 360 Field och flera papper. Efter 

de intervjuer som gjorts ser det olika ut i olika städer när det kommer till hur vana de olika 

aktörerna är med BIM i besiktning. I Göteborg ser alla det som en självklarhet att BIM 360 

Fields används, medan i Alingsås används inte programmet även om det står i kontraktet. 

 

Efter flera projekt går det att se statistik i BIM 360 Field, var det ofta blir fel och vilket företag 

som det gäller. Det är lätt att följa upp och jobba förebyggande till nästa projekt. Med det 

traditionella arbetssättet är det krångligare och väldigt tidskrävande att sammanställa alla mail, 

papper och dokument.  
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Underentreprenörer jobbar med olika företag som använder sig av olika program. De tycker det 

är besvärligt att behöva lära sig olika program till olika jobb då det blir tidskrävande och 

svårigheter att utföra jobbet. De ser inte någon vinning i att lära sig olika program utan gör på 

det gamla traditionella sättet. 

 

4.1.2 Underlätta din besiktning i BIM 360 Field  

Innan besiktning är det viktigt att kontrollera så att alla ritningar som behövs finns i 

programmet. Varje ritning ska även vara satt till en viss location, för att kunna hitta ritningen 

under besiktningen och markera var avvikelsen är.  

 

Ett sätt för att underlätta under själva besiktningen är att lägga in färdiga “mallar”, så kallade 

templates. Detta gör att man under besiktning kan se vanliga avvikelser i en lista för att undgå 

att skriva vad det gäller och vem som är ansvarig, se Figur 13. För att kunna ladda in dessa 

templates krävs behörigheten “Project Admin”. Figur 5 & 6 visar var mallen laddas ner för att 

skapa färdiga avvikelser.  

 

 
Figur 5: Uppladdning av templates 

 

 
Figur 6: Nedladdning av templatemallen görs under “download a sample” samt uppladdning av den färdiga 

mallen görs under Välj fil > Start import. 
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I Figur 7 visas excelmallen som laddats ner. Under group delas avvikelserna in i vilken 

yrkeskategori som är ansvarig för att sedan i description ange vad avvikelsen gäller. Detta gör 

det enklare vid besiktningstillfället att hitta, som visas i figur 13. Under company är det viktigt 

att just de företagen som finns inlagda i projektet skrivs in. Under Field process finns en rullista 

där alternativet commissioning ska väljas. I Issue Type benämns den besiktningstyp som ska 

genomföras (För-, slut-, efter-, eller garantibesiktning). När samtliga avvikelser är införda 

laddas filen upp, se figur 6. 

 

 

 
Figur 7: Excelmall för templates.  

 

En av fördelarna med att använda BIM 360 Field i besiktning är att varje avvikelse finns 

tillgänglig att åtgärdas när synkronisering är gjord. När läsplattan används för att genomföra 

besiktning och den inte är uppkopplad, alltså i offlineläge, är det en god idé att genomföra en 

synkronisering vid (eventuella) raster under besiktningens gång. Detta gör att medarbetare (som 

använder sig av en läsplatta) kan genomföra ändring av de avvikelser som blivit påpekade 

direkt.  

 

Ett annat alternativ för att ta del av besiktningsprotokollet är att efter genomförd besiktning ta 

fram ett en protokoll i PDF eller Excel-format som kan skrivas ut eller mailas till berörd part. 

Dock är det, som studien belyst tidigare, en fördel om alla på projektet använder sig av 

programvaran för att kunna bocka av åtgärdade punkter själva. Annars återkommer problemet 

att arbetsledaren får dubbeljobb genom att skriva ut protokoll och kontrollera att punkter är 

gjorda både på papper och i BIM 360 Field. Figur 8 visar hur ett protokoll tas fram, respondenter 

har i första hand använt sig av mallen list. Filter för att anpassa protokollets utformning visas i 

Figur 9. Figur 10 visar ett exempel på en avvikelse i ett protokoll som har skapats via mallen 

list och de inställningar som Figur 9 visar.  
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Figur 8: Alternativa protokoll mallar 

 

 

 
Figur 9: Filter för att anpassa protokollets utformning. 
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Figur 10: Exempel på hur en avvikelse ser ut i ett protokoll som är gjord i mallen list. 

4.1.3 Hur besiktning genomförs med BIM 360 Field.  

Denna beskrivning av hur en besiktning genomförs i BIM 360 Field är baserad på att templates 

samt dokument redan laddats upp, se 4.1.2. 

 

Verktyget som används vid besiktning heter Issues. För att få fram rätt ritning till den plats som 

skall besiktigas måste rätt location vara satt. Denna beskrivning visar hur man gör avvikelser 

med hjälp av pins på ritning, se figur 11. 

 

 
Figur 11: Instruktion över hur man lägger till en pin i Issues. 
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För att lägga till en markering på ritningen behöver pennan i höger hörn vara markerad, tryck 

sedan på stämpeln för att få fram templates, i rullistan kommer de färdiga alternativen som 

sedan tidigare laddats upp i BIM 360 Field fram, se figur 12.  

 

 
Figur 12: Instruktion för hur man använder sig utav templates. 

 

Genom att trycka på den benämning som stämmer överens med avvikelsen och sedan placera 

ut den på ritningen kommer ytterligare tillägg som kan göras i form av bilder eller kommentarer. 

Vem som är ansvarig för avvikelsen är sedan tidigare förvalt i templates, se Figur 13.  
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Figur 13: Information om en avvikelse där bild samt kommentarer kan tilläggas. 

 

I attachments kan bilder eller andra dokument som är viktiga för punkten bifogas, se figur 14. 

 

 
Figur 14: Bild bifogas i avvikelsen. 

 

När samtliga avvikelser är markerade och en ny ritning skall tas fram ändras det på samma 

ställe som tidigare, se figur 11 punkt 3. 
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När en issue skapas sparas den som open, när den som åtgärdat felet är klar fotograferas 

åtgärden och markerar avvikelsen som work completed, på så vis kan berörda se de åtgärder 

som är slutförda. Besiktningsmannen behöver vid mindre avvikelser inte åka ut till platsen för 

att markera en issue som closed då hen kan kontrollera att det åtgärdats via bilden som bifogats, 

Se figur 15. 

 

 
Figur 15: Lista över avvikelser, där status för punkten kan ändras. 

4.1.4 Nackdelar med BIM 360 Field 

 Omfattande program med många funktioner. 

 Finns en del buggar i programmet. 

 Kan vara svårt att navigera sig i programmet om QR-koder inte används. 

 Alla aktörer måste använda det för att det ska vara tidseffektivt. 

 Tidskrävande att föra in all dokumentation. 

 Svårt för de som har bristande digitala kunskaper. 

 Synkronisering i läsplattan tar lång tid. 

4.1.5 Fördelar med BIM 360 Field 

 Tidseffektivt, rapporten skriver “sig själv” direkt efter besiktningen. 

 Bilder på fel som ska åtgärdas, snickarna uppskattar bilder då de lättare förstår vad som 

behöver åtgärdas. 

 Undviker missförstånd, bilder och kommentarer gör det lätt att kommunicera. 

 Pins/markering i ritningen så fel på ett enkelt sätt kan lokaliseras. 

 Tydlig dokumentation. 

 Fel kan åtgärdas direkt efter att besiktningen är slutförd. 

 Miljövänligt, inget papper används. 

 Mailkommunikation fram och tillbaka med andra aktörer undviks. 

 All information från besiktningen finns i “molnet”. 

 Uppföljning, statistik på var det ofta blir fel eller med vilket företag. 

 Besiktningsmannen behöver inte komma ut på plats för att släcka små punkter då bild 

kan bifogas när punkten är åtgärdad.  
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4.2 Praktisk tillämpning av resultat 

Den praktiska tillämpningen genomfördes i ett av trapphusen och de tillkommande 

lägenheterna på referensobjekt Sjöstaden. Besiktningsmannen använde sig av diktafon för att 

tala in avvikelserna, författarna använde sig av varsin läsplatta. Då besiktningsmannen är 

erfaren och arbetar produktivt var det svårt att tolka vad han sa och transkribera samtidigt. Vi 

kan bekräfta respondenternas åsikter om att BIM 360 Field måste användas av åtminstone 

besiktningsmannen för att processen ska effektiviseras, annars leder det till dubbelarbete. 

Templates fanns inlagda för att användas men då det var första gången författarna utförde en 

besiktning var det svårt att anpassa mallen i förväg. Om besiktningsmannen använder sig av 

templates vet han av erfarenhet vilka avvikelser som är återkommande, på så vis kan han 

anpassa sin egna mall. Trots att templates inte användes fungerade BIM 360 Field bra och det 

var ett enkelt program att använda sig av. 

 

5 DISKUSSION  
Genom intervjuer med personer som använder programvaran BIM 360 Field har studiens syfte 

och frågeställningar besvarats.   

5.1 Resultatdiskussion 

BIM 360 Field är en tidseffektiv programvara för att genomföra besiktningar. 

Avvikelserna tillhandahålls direkt efter genomförd besiktning, besiktningsmannens jobb är 

klart när hen lämnar platsen. Projektet behöver inte invänta protokoll för att påbörja åtgärderna. 

Dock krävs det att samtliga aktörer på projektet använder sig av programvaran för att uppnå 

full effekt.  

 

I en tidigare studie om BIM 360 Field (Alving & Garney 2017) har författarna granskat om 

programmet är ett effektivt hjälpmedel för kvalitetssäkring. I slutsatsen skriver de att 

programmet fungerar bra i besiktning där det finns stor potential att spara tid. Efter genomförda 

intervjuer ger detta stöd till vår studie då samtliga instämmer om att BIM 360 Field är ett 

program som anses fördelaktigt i besiktning. De risker som kan reduceras med programmet ser 

vi som en stor fördel, vilket de även tar upp i videon Autodesk BIM 360 Field av 

A2KTechnologies (2013). Färre missförstånd sker och med den statistik från olika projekt visar 

programmet styrkor och svagheter från projekten, därav underlättar det förebyggande arbetet 

då programmet visar vilka fel som ofta uppstår och med vilka företag.  

 

Respondenterna såg även ett problem med användning av programmet med det generations-

glapp som finns i branschen där stor del har bristande digitala kunskaper. De behöver mer tid 

för att lära sig och för att gå in med rätt inställning till programmet underlättar det att andra i 

samma sits eller samma generation pratar positivt om det. Den största nackdelen med BIM 360 

Field är att samtliga inblandade i projektet under besiktning måste använda sig av programmet 

för att det ska vara tidseffektivt. Regionansvarig för BIM 360 Field på Skanska ser vinning i att 

utbilda underentreprenörer som inte använder programmet, men som ofta är delaktiga i projekt 

med Skanska. För att underlätta det omfattande programmet vill flera respondenter att det skulle 

kunna skalas av genom att använda ett filter för att komma åt den information som berör dem. 

 

Att lära sig en ny arbetsmetod är krävande för samtliga som blir berörda, denna studie är en 

start för att Skanska Hus Väst ska påbörja användningen av BIM 360 Field. För att programmet 

skall utnyttjas till fullo krävs tålamod och tid. Underentreprenörer och egna medarbetare 

behöver lära sig hur de ska göra för att ta del av avvikelserna i en läsplatta. Att lära ut 
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programmet till underentreprenörer låter tidskrävande och onödigt för tillfället, men i längden 

ger det en positiv inverkan på företaget. Underentreprenörer som gör ett bra arbete är även 

återkommande underentreprenörer, detta gör att vid nya projekt har de redan den kunskapen 

som krävs för att de ska kunna använda BIM 360 Field.  

 

I och med att BIM 360 Field används vid besiktning är besiktningsmannens arbete färdigt när 

hen lämnar projektet, detta gör att ett timtals arbete i form av renskrivning försvinner. 

Sekreteraren som oftast gör detta arbetet kommer inte längre behövas på samma sätt. Detta kan 

ses från två olika håll, tidseffektivt och ekonomiskt lönsamt men även att digitaliseringen tar 

arbeten ifrån oss.  

5.2 Metoddiskussion 

Respondenterna har olika mycket erfarenhet av programvaran och har använt det olika länge, 

det ger studien en bredare bild av programmet och dess för- och nackdelar. Fler intervjuer hade 

kunnat genomföras, men eftersom programmet är relativt nytt är det svårt att hitta många med 

lång erfarenhet. Personer från andra delar av Sverige hade möjligtvis gett en bredare kunskap, 

alla intervjuade jobbade i Västsverige och en av personerna var upplärd av en annan respondent. 

Semistrukturerade intervjuer var ett fördelaktigt metodval till denna studie, respondenter kunde 

visa i programmet olika funktioner eller genvägar för en djupare förståelse. Dock tog 

respondenterna sina egna genvägar för givet, vilket gjorde det svårt att få ut relevant 

information. Vid litteraturstudien för BIM 360 Field var det mestadels videor om hur 

programmet fungerade som gav oss förkunskap. Det fanns begränsat med studier om hur det 

fungerade, därför var de personer som visade oss programmet viktiga för vår kunskap och 

förståelse för BIM 360 Field. 

 

5.3 Förslag på fortsatta studier 

 

 Detta examensarbete avgränsas till användandet av BIM 360 field, under studiens gång 

har det framkommit att fler verktyg finns på marknaden.  

“En jämförelse av olika programvaror vid besiktning.” 

 

 Samtliga respondenter påpekar att endast ett fåtal av underentreprenörer använder BIM 

360 Field. 

“Hur kan BIM 360 Field etableras hos fler underentreprenörer?” 

 

 Denna studie har kommit fram till att användandet av BIM 360 Field i besiktning är 

tidseffektivt. 

“Hur kostnadseffektivt är BIM 360 Field i användandet av besiktning?” 

 

 Många känner sig osäkra i programmet och hade velat ha någon på plats som kunde ge 

tips och hjälp när det behövs. Ofta får de en genomgång av programmet och sen ska de 

lära sig själva, om intresset inte finns tar det väldigt lång tid att komma igång med 

programmet. 

“Finns det vinning i att fler utbildar i BIM 360 Field inom företaget?” 
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6 SLUTSATS 
 

Slutsatser i denna studie är baserad på svar från samtliga respondenter, författarna har ingen 

erfarenhet av programmet sedan tidigare. 

Studien genomfördes genom intervjuer med personer som använder BIM 360 Field och 

litteraturstudie, slutsatsen är att programmet är ett tidseffektivt arbetssätt vid besiktning. Det är 

viktigt att det finns en bra introduktion för alla som ska börja använda programmet. Vissa 

behöver längre genomgång än andra, för vinning över tid är det värt att lägga extra tid på 

inlärningen. Även andra företag som jobbar med Skanska borde få utbildning i programmet för 

att på sikt tidseffektivisera besiktningen. 

Vid införande av programmet på en ny arbetsplats kan det vara bra att börja med att lära ut till 

de som är intresserade och behärskar teknik. De förstår snabbare och har ett intresse att lära sig 

själva, sedan kan de lära ut andra på arbetsplatsen och finnas där som stöd. 

 

BIM 360 Field är ett omfattande program med många funktioner. För många användare av 

programmet är det för mycket information att ta in och det är svårt att hitta rätt. En fördel hade 

varit om det gick att skala av programmet till de funktioner som behövs enbart för besiktning. 

Överlag är besiktningsmän, tjänstemän och yrkesarbetare nöjda med sättet att arbeta på, dock 

krävs det att alla företag på projektet är delaktiga i användandet för att programvaran ska kunna 

utnyttjas till fullo och dubbelarbeten undvikas.  

 

Efter litteraturstudie och svar från intervjuer är det tydligt att Issues är det verktyg i BIM 360 

Field som används för besiktning. Det är ett effektivt verktyg för att markera ut exakt var 

avvikelsen är på ritningen, lägga till bilder, kommentarer och vem avvikelsen berör. När 

avvikelsen är åtgärdad bockas den för som Completed och en bild bifogas. Besiktningsmannen 

kan då vid mindre avvikelser sitta vid sitt kontor, kontrollera åtgärden och bocka för den som 

Closed. 

 

När fler projekt använder sig av BIM 360 Field skapas statistik över vanliga issues, man kan 

utifrån det se vilka företag det ofta är problem med, vilka avvikelser som är vanliga och på så 

vis förbättra produktionen i framtiden. 

 

Vi understryker återigen att alla företag på projektet måste använda programmet för ett 

tidseffektivt resultat. 

 

Studiens syfte har haft för avsikt att besvara tre frågeställningar. Nedan besvaras dessa 

frågeställningar kortfattat. 

 På vilket sätt kan BIM 360 Field underlätta besiktningsprocessen? 

- När besiktningsmannen lämnar projektet är protokollet färdigskrivet och avvikelserna   

kan åtgärdas direkt.  

- Bilder i protokollet gör att missförstånd minskar.  

- Vid mindre avvikelser kan besiktningsmannen sitta från sitt kontor och bocka av 

åtgärder.  

- Statistik över vanliga avvikelser, för att framtida avvikelser ska undvikas. 

 

 Finns det olika verktyg i BIM 360 Field som kan användas för att utföra en besiktning? 

Om ja, vilket verktyg är effektivast? 

Samtliga respondenter använder sig av Issues. Slutsatsen är att det endast är detta verktyg som 

används vid besiktning.  
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 Vad krävs för att BIM 360 Field ska användas från start till mål - Från förbesiktning till 

garantibesiktning? 

För att programmet skall användas från start till mål krävs det att samtliga på projektet lär sig 

och använder BIM 360 Field. En person som ser programmet och arbetssättet som något roligt 

istället för ett måste är till stor fördel.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

        
Examensarbete inom BIM i besiktning 

Emma Fagersson 

Viktoria Hilmersson 

 

 

 

 

 Namn, befattning och år inom yrket. 

 

 Hur länge har du använt BIM inom besiktning? 

 

 Vad är problemet/bristen med den “omoderna” besiktningsmetoden? 

 

 Vilka fördelar ser du med BIM inom Besiktning? 

 

 Hur genomför du besiktningsanmärkningar i BIM? 

- Vilka funktioner använder du dig av? 

- Under vilka besiktningar används BIM? 

 

 Används BIM av alla parter i projektet inom besiktning? Målare, rörläggare etc. 

 

 Vilka brister ser du med användningen av BIM? 

 

 Under tiden du har använt BIM har du hittat genvägar/sätt som kan vara till nytta för 

andra som ska använda programmet att veta? 

 

 Hur lång tid tar programmet att lära sig, när blir det vinning? 

 

 Kommentarer kring frågornas innehåll eller möjlighet till tillägg av sådant som inte 

kommit med i de frågor vi ställde, men som du anser vara viktigt för oss att veta. 
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