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Lätt att göra rätt 
Digitalt stöd för systematiskt arbete av egenkontroller 

Gustav Jansson, Raafat Hussamadin 
och Anna Bergsten 

Systematik inom bygg fokuserar ofta på att stötta de nedströms flödena av arbete i 
form av checklistor och standardiserade processer för projektering och produktion i 

fabrik. Systematiskt arbete på byggplats, för säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet i 
utförandet, följer lagar och föreskrifter (ex. AFS 1999:3, ABT 09). Utmaningen i det 
systematiska arbetet är att på ett enkelt sätt dokumentera arbetet på byggplats som 
utförts utifrån vad kontrakt och föreskrifter beskriver. Det är också av vikt att snabbt 
säkerställa att arbetet är genomfört med ett tekniskt godkänt förfarande. Vid tekniskt 
samråd under projekteringsfasen definieras vilka intyg och egenkontroller som ska 

utföras och vad som ska sammanställas och överlämnas till kund. 
 

Genom att skapa ett sömlöst flöde för planering, effektiv dokumentation, visualisering 
av framdriften har en digital egenkontroll utvecklats och testats, vilket gett en ökad 
effektivitet, säkrat kvaliteten och därmed gett besparingar i både tid och pengar.  

 
Utveckling av appen ”Digitala egenkontroller” har utgått från systemtanken att koppla 

ihop utförandesystemet med verksamhetssystemet så att den verksamhetsnära 
egenkontrollen lagras, kontrolleras och är spårbar över livscykel av byggprojektet och 
även med en överföring till byggnadens förvaltning. Slutanvändare, som arbetar med 
egenkontroller, har deltagit i utveckling av den digitala systemlösning där utvärdering 

av prototyper och sedan testning genomförts vid nybyggnadsprojektet 
Laestadiusparken 2 där platschef, ventilationsmontörer och arbetsledare utmanat 

systemets funktionalitet, användbarhet och enkelhet. 
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1 Vad var problemet – Hur 
valdes testprojektet ut? 

1.1 Vad var syftet dvs vilket operativt behov fanns 
Utförandet av egenkontroller på byggarbetsplats innebär flertalet moment för att kunna 
dokumentera att utfört arbete är genomfört enligt föreskrifter, standard och krav från 
beställare, kontrollansvariga och sakkunniga. 

Ett av användningsområden för den digitala egenkontrollen är spårbarheten av 
funktionsfel, avvikelser och olyckor som kan inträffa vid byggtiden men även under 
drifttiden för byggnadens användning. Beredning av egenkontroll på byggarbetsplats 
utförs traditionellt av platschef eller arbetsledare. Beredningsarbetet utförs utifrån 
breda beskrivningar av arbetsinstruktionen i kombination med tidiga erfarenheter och 
företagsstandard. Då ett byggnadsprojekt utgår ifrån varierande nivå av 
projektvarianter, gällande tekniska lösningar, så medför detta att egenkontroller är 
svåra att beskriva generellt som standardrutin för arbetet. Vilket resulterar i en 
kvalitetsvariation av skapade dokument och därtill utfördandet av egenkontrollen. 
Möjligheten med att systematisera egenkontroller, med funktion att kunna beredas för 
varje projekt innan byggplatsarbetet, har som fördel att kunna inhämta, dokumentera 
och lagra med en mobil digital systemlösning för användaren. 

 

1.2 hur hittades de digitala tekniker som behövdes 
De nödvändiga digitala lösningarna har identifierats genom att analysera företagets 
nuvarande digitala infrastruktur, hur egenkontroll traditionellt utförts och därtill skissa 
demo på hur den digitala lösningen möjligtvis bör funka i framtiden och med vilken 
funktionalitet den kommer att vara en bra produkt för sitt ändamål på 
byggarbetsplatsen. Därför genomfördes projektet i samarbete med erfarna 
systemutvecklare. 

 

2 Vad var utmaningen? 
2.1 Utmaningarna som finns idag 
Idag sker beredning, utförande och dokumentation som separata delar i samma process. 
Beredning och mallskapande för egenkontroller sker manuellt utifrån krav från 
kvalitetsplan, analys av ritningar, krav från diverse sakkunniga och kontrollansvarig 
samt föreskrifter. Egenkontroller görs ofta på papper som skannas in men ibland även i 
flertalet Excel-ark, foton och filmer vilka sparas manuellt och ostrukturerat i filbaserade 
arkiv. I slutet av ett projekt sammanställs allt det som man i tekniskt samråd kommit 
överens om, tex intyg från underentreprenörer/kontrollinstanser och intyg som visar 
att egenkontroller utförs enligt plan. Det är ett administrativt arbete som kräver god 
disciplin och ordning för att säkra spårbarhet och som tar mycket tid. Arbetet med att 
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sammanställa dokumentationen kan ta dagar och upp till veckor för ett projekt. 
Konsekvensen blir att överlämning till slutkund och stängning av projekt drar ut på 
tiden. Kvaliteten kan inte heller säkerställas, detta eftersom standarden och metoden 
för hur arbetet med egenkontroll utförs är upp till den individuella tolkningen av 
platsledningen. 

Med ett digitalt stöd som används genom hela processen: 

• säkras kvaliteten genom momentan uppföljning av egenkontroller, och snabbt 
vid behov stötta/utbilda de som utför brandtätningar  

• ges möjlighet att snabbt hitta och dela information till sakkunniga vid behov. 
• elimineras tiden som läggs på att sammanställa dokumentation och skapa intyg. 
• ges möjlighet att erbjuda en digital leverans till slutkunden. 
• möjliggörs ett effektivt sätt att hitta dokumentation om en olycka skulle inträffa, 

tex om det skulle uppstå en brand i en lägenhet, kan man plocka fram och 
verifiera/bevisa att alla brandtätningar gjorts enligt systemhandling.  

• Ges möjlighet att utvärdera åtgärder, tex om en föreskriven brandtätning visat 
sig inte hålla måttet kan man vilja söka upp alla liknande brandtätningar som 
gjorts. 

• söka upp brandtätningar som gjorts av specifik person och tidpunkt. 
• effektiv sökning av foto och fil. 

En nyckel är att lyckas skapa en lösning som verkligen används på byggplats, och 
därmed kan ge de värden som eftersträvas. Själva utförandet av dokumentationen av 
egenkontrollen ska vara intuitivt och att det upplevs som en hjälp och ett lättare sätt än 
gällande arbetssätt. Därför utförs projektet med hjälp av konceptet User-Centric Design 
innan fullskalig test görs på byggplats. 

 

3 Information om utvecklingen 
och testet 

3.1 Utvecklingen av systemlösningen 
Under projektet har en digital systemlösning iterativt utvecklats med stöd av parten 
Tromb, systemutvecklare IT. För utveckling av en hållbar systemlösning har projektet 
byggt på DevSecOps som utvecklingsmetod. DevSecOps är uppbyggt på att utföra ett 
antal sprints, där en sprint är en tidsbestämd period, oftast få veckor, där planering, 
utveckling och utvärdering av ett koncept sker. DevSecOps är en utvecklingsmodell som 
integrerar säkerhetsrutiner för involverade aktörer i utvecklingsarbetet (Myrbakken 
och Colomo-Palacios, 2017). För att kunna dra nytta av en agil och snabb 
utvecklingsmetod men samtidigt kunna kontrollera säkerheten så sker återkommande 
säkerhetskontroller i varje sprint-loop i utvecklingen. 
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Figur 1, DevSecOps metod för systemutveckling och implementering (Tromb). 

 

Utveckling av systemlösningen påbörjades med sprintplanering, d.v.s. ett antal 
workshops med syfte att identifiera målbild, nuvarande problematik och krav på 
funktionalitet som systemlösning ska hantera under kommande veckor. Till att börja 
med skedde produktutvecklingen med hjälp av en plattform som gjorde det möjligt att 
kollaborativt, snabbt skissa och visualisera idéer. När gruppen var nöjd med 
skissidéerna, påbörjades arbetet med att utveckla den digitala lösningens funktionalitet 
genom många korta planeringsmöten. Utvecklingen, vilken skett inom sprintarna, har 
kommunicerats till platsledningen och till sakkunniga som parallellt använt och testat 
den digitala lösningen. Tillämpningen har skett i ett pilotprojekt på byggarbetsplatsen, 
där resultat från testen, personernas åsikter, samt önskemål rapporterades tillbaka till 
systemutvecklaren. 
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Figur 2, Skisser på den tänkta systemlösningen i tidiga skeden. 

 

Vid utvecklingen av den digitala systemlösningen har två begrepp varit centrala, Front-
End och Back-End. Användargränssnittet som har bearbetats och utvecklats för digitala 
lösningen är Front-End. Back-End är bearbetningen som utförs på servernivå. 

Två användargränssnitt med olika funktioner utvecklades, nämligen Front Office och 
Back Office. Syftet med detta tillvägagångssätt har varit att säkerställa en bra 
användarbarhet och integration för den utvecklade systemlösningen genom att 
optimera användargränssnittet för användargruppers behov och användning. 
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Figur 3, Utvecklingsdialog användargränssnitt (Front office, mobilapp). 

 

Mobilappen (Front Office) används av platsledningen (platschef och arbetsledare) för 
att få lista upp alla egenkontroller som har och kan utföras, där funktioner är utvecklade 
för att lägga upp foto och skriva kommentar. Mobilappen är uppbyggt med Flutter, SDK, 
vilket är en uppsättning utvecklingsverktyg. Flutter används för att kunna bygga 
applikation för både Android och IOS från och samma kodbas, och då inte bunden till ett 
specifikt operativsystem eller mobiltyp. 

Webbappen (Back Office) kan nås via webbläsaren, där den skapar egenkontrollpunkter 
som kopplas till en specifik position i byggnaden. Ytterligare, kopplas även information 
om vilka tätningstyper som ska utföras för det specifika momentet. Webbappen är 
uppbyggt med React, ett JavaScript-bibliotek, vilket används för att förenkla skapandet 
av ett interaktivt webbgränssnitt. 

Back End refererar till informationsstrukturen, inställningar och den logik som körs och 
används av systemlösningen på servernivå. Systemlösningens logik och API har byggts 
i .NET Core, som ramverk. Valet i detta fall baseras på kompatibilitet med 
huvudsystemet Lindbäcks Produktionssystem (LPS) som används av byggföretaget för 
smidigare integration. Sparande av tagna foto sker i hårddiskar medan all annan data 
sparas i SQL server format. Utöver detta, så har ett API byggts för att exponera systemet 
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mot internet, och på så sätt får mobilappen (Front Office) och webbappen (Back Office) 
åtkomst till samma system, se Figur 4. 

 
Figur 4, Systemlösningens logik (.NET Core) 

 

Mobilappen (Front Office) är uppdelad i tre vyer. I första vyn, se vänster i Figur 5, får 
man lista på alla egenkontroller baserad på valt projekt. I den får användaren statistik 
som visar statuset på egenkontroll; där grön indikerar att egenkontrollen har utförts, 
rött att egenkontrollen har en kommentar eller avvikelse och grått att den inte har 
utförts än. I andra vyn, se mitten i Figur 5, får man tillgång till information om 
tätningstyper, potentiella avvikelser och kommentarer samt lista på alla uppladdade 
foton av brandtätningar. Det är också här man laddar upp foto och slutför 
dokumentationen av egenkontrollen. I tredje vyn, se höger i Figur 5, får man tillgång till 
systemhandlingar som visar hur en specifik brandtätning ska utföras med stöd av 
ritningar. 
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Figur 5, Utvecklat användargränssnitt (UI) för Front Office (mobilappen). 

 

Webbappen (Back Office) är uppdelad i fyra vyer, nämligen Dashboard, Projektvy, 
Husvy och Detaljvy.  

Dashboard vyn, se Figur 6, visar en lista över tillgängliga projekt för användaren, samt 
statistik över hur många egenkontroller som har genomförts (grön), har avvikelse (röd) 
och behöver genomföras (grå). 

 
Figur 6, Back Office, webbapp, Dashboard vy. 
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I projektvyn, se Figur 7, får man information om egenkontroller för varje huskropp i 
projektet och kan klicka på vilket som helst för att nå till husvyn för ytterligare 
information. Här får man även en sökbar lista som visar alla egenkontroller. 

 
Figur 7, Back Office, webbapp, Projektvy. 

 

Husvyn, se Figur 8, ser likadant till projektvyn, med skillnaden att informationen är 
filtrerat baserat på det valda huset och att hierarkin är uppdaterat för att visa nästa steg. 

 
Figur 8, Back Office, webbapp, Husvy. 
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I detaljvyn, se Figur 9, får man tillgång till information om tätningstyper, potentiella 
avvikelser och kommentarer samt lista på alla uppladdade brandtätnings foto. 

 
Figur 9, Back Office, webbapp, Detaljvy. 

 

3.2 Var utfördes testet, vilka deltog i testen 
Testet utfördes under montageperioden på byggplats. Deltagare vid byggprojektet 
Laestadiusparken i Gällivare har använt och utvärderat egenkontrollapplikationen. 

Projektet Laestadiusparken är ett nybyggnadsprojekt med bostadsrättslägenheter i 
Gällivare där projektet är en förtätning i stadsrummet. De nya bostadsrätterna omfattar 
2–4 rum och kök i storlekar mellan 50–85 kvm stora, med planlösningar och balkong 
samt tillgång till hiss och parkering i carport. Två huskroppar med vardera 6 våningar. 
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Figur 10, Testbäddsprojekt Laestadiusparken Gällivare. (Lindbäcks Bygg). 
 

4 Resultat från testet 
Byggprojekts kvalité är av oerhört stor betydelse för projektets framgång, effektivitet 
och säkerhet. Egenkontroll är ett av de viktigaste verktygen som används inom 
kvalitetshantering och kontroll. Metoden används för att inspektera genomförda 
byggnadsaktiviteter för att säkerställa att specifikationerna och som design följs. Att 
varje byggarbetsplats är unik, har visat sig påverka kvalité på egenkontroll och att 
konsekvens kan spåras. Med traditionella metoder har svårigheter identifierats för att 
förbättra kvaliteten i planering, genomförande och dokumentation av egenkontroll. 

 

4.1 Traditionell egenkontroll av brandtätning 
Egenkontroll på byggarbetsplatsen kan ses som en trefasprocess, nämligen beredning, 
genomförande och dokumentation. 

Beredning av egenkontrollmall har visat sig vara en tidskrävande process. I den 
processen behöver en arbetsledare läsa in och analysera ritningar i kombination med 
krav och förordningar från flera berörda parter. Det är inte ovanligt att kraven ändras 
eller att nya krav dyker upp, vilket resulterar i flertalet revisioner i en mycket ineffektiv 
process. Hur beredningen utförs samt processens effektivitet har visat sig variera 
kraftigt mellan byggarbetsplatser och platsledning, detta eftersom en standard saknas 
för den traditionella processutförande metoden. 
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Figur 11, Arbetsflöde för traditionell egenkontroll. 

Genomförandet av egenkontroll utförs oftast av en arbetsledare eller en yrkesarbetare. 
Valet beror på platsledningens vana eller vilken erfarenhet som finns hos arbetsledaren 
eller yrkesarbetaren. Dokumentation av egenkontroll sker antingen i en pärm med 
pappersdokument eller i Excel med vidare uppladdning av 
egenkontrolldokumentationen till molnet. Dessa processer sker varierat, där vissa 
byggplatser dokumenterar samtidigt som man utför egenkontrollen medan andra utför 
det senare vid kontor eller vid den slutliga sammanställningen. Uppladdningen av 
revisioner har varierat genom att vissa synkar den nyaste revisionen så snart en ändring 
har utförts, medan andra har väntat på att byggprojektet är färdigt.  

Överföring av foton (400+,tagna från mobiltelefon) till datorn med följande sortering  är 
en administrativ tung process som är tidskrävande och kräver koncentration. I den 
processen har variationer förekommit, såsom namnkonventioner, mappstruktur och 
fotokvalitet som negativt påverkat spårbarheten av tagna foton. Ifall det är flera aktörer 
som tar foton så behöver insamling av foton från flertalet källor samlas till gemensam 
dator. 

Närmare projektets slut kontrolleras dokumentationen av egenkontroll manuellt, detta 
för att säkerställa att alla moment har utförts korrekt och för att identifiera ifall 
kvarstående moment existerar. Detta är en tidskrävande och noggrann process som 
platsledningen utför, vilken visar på svårigheten med att skapa en helhetsbild över 
egenkontroller och dess status med den traditionella metoden. 

Variationen och avsaknaden av standardisering försvårar säkerställande av kvalitét på 
utförda egenkontroller och möjligheten till spårbarhet. 
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4.2 Digital egenkontroll av brandtätning 
 

 

 

4.2.1 Egenkontrollmall beredning 

Den utvecklade digitala systemlösningen har främjat ett centraliserat tillvägagångssätt 
vid beredning av egenkontrollmall. Centralisering avser processen där aktiviteter som 
involverar beredning av egenkontrollmallar genomförs av ett fåtal personer inom 
projekteringsavdelningen. För beredning används det centralen Back Office 
(Webbversion) användargränssnittet, där de ansluter egenkontrollpunkter till position 
i byggarbetsplats samt systemhandlingar som visar hur arbetet bör utföras enligt 
instruktioner som verifierats av sakkunniga. Att det utförs centralt har möjliggjort en 
standardisering av datainsamling, inläsning, analys av krav och förordningar, och som i 
sin tur resulterat i högre kvalitén på egenkontrollmallen och underlagen till respektive 
projekt, som blir mer konsekvent. Den centraliserade strategin förenklar utvecklingen 
samt identifierar problem i processen. Att förflytta det administrativt tunga 
beredningsarbetet från byggarbetsplats har gjort det möjligt att starta hela processen i 
tidigare skeden, det vill säga, innan man börjar med produktion på plats. På så sätt utför 
man en simulerad kvalitetskontroll i tidiga skeden och kan identifiera rutiner, 
kvalitetsuppföljning och fel redan i tidiga skeden. Den digitala lösningen i kombination 
med centralisering har minskat arbetsledarens arbetsinsats med egenkontroller för 
brand med 80–90%. 

En standardiserad och konsekvent egenkontrollmall säkerställer möjligheten till 
spårbarhet och minskar risken för misstolkningar från egna tolkningar. 
Centraliseringen av processen möjliggör för företagen att lägga mer resurs på att 
utveckla samt optimera processen för en ökad effektivitet, minskning av repetitivt 
arbete och dataredundans. 

4.2.2 Egenkontroll genomförande 

Front Office (mobilapp) i digitala lösningen används på byggarbetsplats av platschefen 
och arbetsledaren. En egenkontroll genomförs av arbetsledaren efter att yrkesarbetaren 
har utfört klart sitt arbete. Arbetsledaren använder sig av Front Office i sin mobil som 
ett stödverktyg där han/hon får tillgång till information om vilka egenkontrollpunkter 
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som behöver granskas och hur arbetet ska ha utförts. Ifall allt är korrekt, tar 
arbetsledaren ett foto av det slutförda arbetet som har granskats och där 
egenkontrollpunkten automatiskt registreras som klargjort. Ifall åtgärd behövs, så tar 
arbetsledaren ett foto av slutförda arbetet men skriver nu även en kommentar om vad 
som behöver åtgärdas, och där egenkontrollpunkten då registreras automatiskt som ej 
avslutad. 

 

4.2.3 Egenkontroll dokumentation 
 

Genomförandet med metoden via digitala lösningen säkerställer att utförda 
egenkontroller dokumenteras automatiskt samtidigt när den faktiska kontrollen utförs. 
Information om avslutad, ej avslutad och foton organiseras och sorteras enligt 
egenkontrollpunkten direkt på servern. Standardiseringen av information, dess 
organisering och sortering säkerställer kvalitén på effektiv spårbarhet. Att 
dokumentation sker automatiskt och är direkt synkat till servern, i stället för 
traditionella metoden som har varit administrativt tung, har visat sig minska uppkomst 
av fel och minskat tidsåtkomsten för dokumentation med upp till 80%. 

En standardiserad dokumentationsprocess möjliggör integration av den digitala 
lösningen med andra IT-system. Testet visar på hur systemlösningen kan minska det 
repetitiva och administrativa arbetet samtidigt som den säkerställer att dataredundans 
inte inträffar. 

En strukturerad och effektiv uppladdning av dokumentation av egenkontroller ökar 
systemets informationssäkerhet för att säkerställa att insamlad information inte läcker 
ut eller går förlorad på grund av den mänskliga faktorn. Detta säkerställs genom 
insamling av information via molnet med säkerhetskopior i stället för att sprida mellan 
flera källor och olika revisioner utan säkerhetskopior. Därtill, minskar en effektiv 
insamling av information i molnet redundansen på grund av samlade revisioner.  
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Figur 12, Arbetsflödet i mobilappen:välja en egenkontrollpunkt, läsa igenom krav/tätningstyp och därefter 
ta foto och skriva eventuella avvikelser. 

 

4.3 Vilka krav upptäcktes på den digitala tekniken, 
den operativa processen, och den organisatoriska 
förändringen? 

Den administrativt tunga och repetitiva processen som den digitala lösningen 
effektiviserar har visat behov av förenklade digitala lösningar där arbetet kan utföras 
med så få steg som möjligt. 

För att uppnå en högre effektivitet vid beredning av egenkontrollmall krävs en 
organisatorisk förändring som stödjer en centraliserad beredningsstrategi. Genom att 
definiera nya standarddriftsprocedurer (SOP) som förtydligar vem som gör vad och hur 
det ska göras så kan detta effektiviseras. 

En iterativ utveckling av digitala lösningen innebär också ytterligare krav på 
planeringen av applikationens system och data-ramverk. Ramverket behöver här  
kunna integreras med befintlig IT-struktur inom organisationen för att inte innehålla 
samma problem som traditionella metoden medför, med dataredundans och ineffektiv 
arbete i form av repetitivt arbete. 
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5 Erfarenheter att tänka på? 
5.1 Inför, under och efter testet 
Under den iterativa utvecklingen av den digitala lösningen genomfördes teoretiska och 
praktiska tester. Bra att tänka på är att inte varje test behöver utföras med en fullt 
utvecklad version av digitala lösningen, med ny funktionalitet eller många ändringar. Att 
snabbt skissa och testa nya idéer enligt DevSecOps har varit givande, då detta utfördes 
med stöd av en plattform för digital produktdesign som gjorde det möjligt att utveckla 
kollaborativt och visualisera idéer och appdesign i en linjär sekvens med återkommande 
säkerhetskontroller. 

Inför testen har det varit givande att planera hur instruktioner ska kommuniceras till 
olika tester, där utvecklarna går igenom ny funktionalitet och ändringar som har utförts. 
Ytterligare, är det bra att utföra flera tester med mindre förändringar och ta in åsikter 
från så många testare som möjligt med olika expertis. 

För att få värdefull återkoppling från testerna, har det varit viktigt att se till att 
testmiljön, även den teoretiska, liknar den verkliga användningen vilket den digitala 
lösningen är avsedd för. 

Efter genomförandet av testen är det ytterst viktigt att säkerställa en öppen 
kommunikation med alla testare och utvecklare om deras upplevelse och önskemål. 
Därtill en diskussion om förslag för förbättringar. Utvecklingsmetoden DevSecOps 
främjar en god kommunikation med alla parter för att identifiera problem, 
utvecklingsmöjligheter och lösningar. DevSecOps argumenterar också för en öppen 
kommunikation uppbyggd på diskussion och solida argument. 

Fokus med projektet var testbädden och byggarbetsplats. För att underlätta för 
byggarbetsplats innebar det att beredningsarbetet gjordes centralt av 
projekteringsavdelningen. När det beslutet togs under projekttiden, hade det varit bra 
om projektet tydligare förankrat ansvar och plan för hur det skulle hanteras i en senare 
förvaltningsfas. Det för att få en smidig övergång från projekt till fortsatt nyttjande av 
lösningen i förvaltning, både när det gäller att hålla instruktioner/detaljer uppdaterade 
och att skapa underlag löpande till kommande projekt.   

 

6 Sammanfattning 
6.1 Resultaten 
Några punkter på vad projektet bidragit med:  

• Arbetssättet med användarfokus - Ett sätt att få med slutanvändarna i arbetet 
är att utveckla digitalt stöd för byggarbetsplats som skapar ett behov av att hitta 
lösningen i organisationen, vilket driver en digitalisering av byggarbetsplatsen 

• Central beredning av egenkontrollmall ger fördelarna att:  
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o Få samma kvalitet på underlagen på alla byggarbetsplatser och på så 
vis styra och säkra kvaliteten på arbetet så att den röda tråden håller 
och är spårbar från kontrollplan till färdigt hus.   

o En central beredning i kombination med en enkel app ger 
tidsbesparing på byggarbetsplats, och därarbetsinsatsen för att 
dokumentera egenkontroller minskat med uppskattningsvis 30%. 

o Med en central beredning finns möjlighet att bygga vidare på en 
automatiserad beredning utifrån handlingar. 

• Genom att förse byggarbetsplatsen med tydliga instruktioner i appen kan 
eventuella kunskapsgap identifieras och överbryggas, vilket ger en tydlighet om 
vad som ska göras och en möjlighet att följa upp utfört arbete på ett effektivt 
sätt – det blir lätt att göra rätt. 

• Genom gedigen dokumentation för kvalitetshöjning av byggnaden skapas 
förtroende hos marknaden. 

 

6.2 Viktigaste erfarenheterna 
Många tidskrävande arbetsmoment är repetitiva och inte värdeskapande, vilka kan 
effektiviseras genom  en standardisering av information, informationsflödet eller 
processflödet. 

Att en standard finns i företag innebär inte att alla utför arbetet på samma sätt eller att 
de ens utförs med samma kvalité. Många antaganden utförs, där standarder tolkas 
beroende på egna tidigare erfarenheter eller att revisioner sker utan att det 
kommuniceras tydligt. Här kan en digital lösning förenkla integrationen och 
standardisering av förfarandet kan säkerställa högre kvalité på utförandet. 

 

6.3 Hur kan den digitala tekniken implementeras i 
projektet eller i företaget, och 

För implementeringen av den digitala systemlösningen i ett företag krävs centralisering 
av beredning för egenkontrollmall och utveckling av nya standarder som tar hänsyn till 
digitala systemlösningen. 

Då varje företag har sin unika informationsstruktur, där tillgängliga data varierar, 
kommer behov för en analys av företags befintliga digital infrastruktur behöver utföras. 
Utifrån analysens resultat, bestäms vad för data digitala lösningen som kan extraheras 
och vad som kan användas för en effektivisering och minskning av redundans. 

 

6.4 Risker/fallgropar med digitalisering (generellt och 
specifikt) 

• Den digitala systemlösningen kan snabbt bli för komplicerat för att användas. 
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• Begränsningar på hur arbetet utförs på grund av den digitala systemlösningen, 
i stället för att digitala systemlösningen anpassas bäst för arbetet. 

• Digitalisering och koppling till internet ökar vikten av informationssäkerhet, 
som behöver tas hänsyn till och utbildas på. 

• Digitalisering endast för digitalisering, d.v.s. utan att höja produktivitet eller 
spårbarhet, o.s.v. 

• Digitalisering med dålig eller icke förberedd infrastruktur kan leda till negativa 
effekter, samtidigt som den försvårar en vidareutveckling av systemet. 
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Kontaktpersoner 
För mer information om testprojektet, kontakta gärna:  

• Gustav Jansson, Bitr. Professor vid Luleå tekniska universitet och akademiskt 
ansvarig för Lindbäcks och BoKloks testbäddsprojekt:  

o gustav.jansson@ltu.se, 070-558 88 78 
• Raafat Hussamadin, Doktorand vid Luleå tekniska universitet: 

o raafat.hussamadin@ltu.se, 073-579 48 50 
• Anna Bergsten, kontaktperson och Digitaliserings-chef på Lindbäcks, samt 

delprojektledare för AP4 inom Uppkopplad byggplats: 
o anna.bergsten@lindbacks.se, 073-268 55 55 
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