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Abstract 
Purpose: This thesis investigates augemented reality (AR) as a digital tool in building 
production. The building production is characterized by collision problems and the 
background of this problem is often the lack of communication and coordination. The 
electrical, mechanical and plumbing work (EMP) takes more than 50% of the 
production time and requires good communcation and coordination. EMP work is often 
performed in limited work areas and with poor coordinations between the actors 
involved does this lead to collission problems and dangerous work situations tends to 
occur. Skanska wants to make their work more effective through new technologies and 
have therefore chosen to test Microsoft Hololens that uses AR technology in their 
construction projects. The aim of this thesis is to investigate through a case study if AR 
is appropriate to use in the building production by answering (1) How appropriate is 
AR for the transfer and management of information in the building production? (2) How 
accurate is the AR technology for the use in the MEP work? (3) What opportunities has 
AR to be implemented in Skanska? 

Method: The study includes a case study with observations and interviews in one of 
Skanskas construction projects in Gothenburg, Tändstickan 3. Workers will use 
Microsoft Hololens as a work tool while the authors observe their work. Interviews are 
performed before and after the use of Microsoft Hololens. A document analysis and 
literature study will be performed to confirm or oppose the results. 

Findings: The workers included in the observations are interviewed after the use of 
Microsoft Hololens to check if AR is appropriate for their work. The results of the 
inteviews and the observations indicates that AR can minimize collision problems and 
make the work more effective. 

The comparison of the results from the interviews of AR specialist, construction 
supervisors, installation coodinatior, site manager and fitters shows that the technology 
has potential to be implemented in Skanska. 

Implications: The difficulty lies in the user friendliness and if the hardware is suitable 
for use on site. 

Limitations: The study took place in an ongoing project, where the MEP work was at 
the final stage, which affected the results. The most difficult work load was already 
finishet, which decreased the studys legitimacy. The study was done in collaboration 
with Skanska, which makes it harder to generalize the result for smaller businesses that 
doesnt have the same resources..  

Keywords: The work has been built around the keywords Augmented reality, 
infomations transfer and collision problems.
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Sammanfattning 
Syfte: Detta examensarbete utreder augmented reality (AR) som digitalt verktyg i 
byggproduktionen. Byggproduktionen präglas av kollisionsproblem och bakgrunden 
till dessa problem ligger ofta i bristande kommunikation och bristande samordning i 
byggprojekten. Installationsarbeten tar mer än 50% av produktionstiden och kräver 
mycket kommunikation och samordning. Installationsarbeten utförs ofta på begränsade 
arbetsytor och med en dålig samordning mellan de inblandade yrkesgrupperna bidrar 
detta till att det uppstår kollisioner och farliga arbetssituationer. Skanska vill 
effektivisera deras arbetsproccess genom nya teknologier och har därmed valt att testa 
Microsoft Hololens som använder teknologin AR i sina byggprojekt. Målet med arbetet 
är att undersöka genom en fallstudie om AR är lämpligt att användas i 
byggproduktionen genom att besvara (1) Hur lämplig är AR för 
informationsöverföringen och hantering i byggproduktionen? (2) Hur noggrann är AR 
teknologin för att kunna användas i installationsarbeten? (3)Vilka möjlighter har AR att 
implementeras i Skanskas verksamhet? 

Metod: Studien innefattar en fallstudie med observationer och intervjuer på ett av 
Skanskas byggprojekt i Göteborg, Tändstickan 3. Arbetarna får använda Microsoft 
Hololens som ett arbetsverktyg medan författarna observerar deras arbete. Intervjuer 
utförs före och efter användnigen av Microsoft Hololens. En dokumentanalys och 
litteraturstudie kommer att utföras för att bekräfta eller motsäga resultatet.  

Resultat: Arbetarna som ingår i observationerna intervjuas efter användningen av 
Microsoft Hololens för att kontrollera om AR är lämpligt för deras arbete. Resultatet 
från intervjuerna och observationerna visar att AR kan minimera kollisionerna och 
effektivisera arbetet. 

Jämförelsen av resultaten från intervjuerna av AR specialister, arbetsledare, 
installationsledare, platschef och montörer visar att teknologin har potentialen att 
implementeras i Skanskas verksamhet. 

Konsekvenser: Svårigheten ligger i användarvänligheten och om hårdvaran är lämplig 
att användas på en arbetsplats.  

Begränsningar: Studien utfördes under ett pågående projekt där installationsarbeten 
var i slutskedet, vilket påverkar studiens resultat. Det arbeten som medför mest 
svårigheter var redan avklarade vilket minskar resultatens giltighet. Studien utfördes i 
samarbeten med Skanska vilket gör det svårt att generallisera med mindre företag 
eftersom de inte har lika mycket resurser. 

Nyckelord: Arbetet är byggt kring nyckelorden Augmented reality, 
informationsöverföring och kollisionsproblem. 
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ORDLISTA 

Här presentas återkommande begrepp i rapporten.  

Augmented reality (AR) – Augmented reality är en förstärkning av 
verklighetsupplevelsen. 

Building information modelling  (BIM) – Building information modelling är ett 
arbetssätt som ska förbättra samordningen i byggprojekten. 

Byggherre – Byggherre är en person eller ett företag som har en idé  om att bygga 
exempelvis ett hus. 

Head mounted display (HDM) – Head mount display är en bildskärm som bärs på 
huvudet och kan till exempel vara en hjälm med en eller flera bildskärmar. 

Informationsöverföring – Informationöverföring är information i form av 
bygghandlingar, byggdirektiv med mera, som förs exempelvis från  
projekteringsskedet/designskedet till produktionsskedet. 

Löses på plats (LPP) – Löses på plats syftar på problem som har uppkommit i 
projekteringen med som inte löst och därför löses dessa problem under arbetsgången. 

Microsoft Hololens (MH)– Microsoft Hololens är ett headset med optiska linser 
skapade av Microsoft och använder sig av teknologin AR. 

Produktionsskedet/Byggproduktion – Produktionsskedet/byggproduktionen är 
etapen i ett byggprojekt där en byggnad produceras. 

Virtual reality (VR) – Vitural reaility är en datorsimulerad verklighet. 

Yrkesgrupper – Yrkesgrupper är aktörerna och de olika discipliner som är inblandade 
i ett byggprojekt, till exempel arkitekter, ingenjörer, vvs-konsulter med mera. 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete som utfördes av studenter från Jönköpings 
Tekniska Högskola, våren 2018. Examensarbetet gjordes i samverkan med Skanska 
Fastigheter AB och motsvarar 15hp. 

1.1 Bakgrund 
När man talar om Augmented Reality (AR), borde man tänka i form av en förstärkning 
av verklighetsupplevelsen. AR teknologi tillåter att man förstärker, utvidgar eller 
påverkar den verklighetstrogna miljön med datoriserade intryck (Zaher, Greenwood, & 
Marzouk, 2017). Intrycken består av ljud, grafik (3D objekt) samt GPS data. I figur 1 
visas exempel på hur Microsoft Hololens (MH) projicerar 3D objekt i verkligheten. 

Figur 1. Microsoft Hololens som projicerar hollografisk 3D-modell (Tom Jacksson, 
2016). 

En grundläggande tolkning av konceptet AR kan sammanställas i fyra 
huvudkomponenter (Wang, Kim, Love, & Kang, 2013): 

1. Hybrid representation av flera mediakällor som är allt från text till animationer. 
2. Sex dimensionell kontroll för inmatning av information. 
3. Olika val av utmatningsenheter exempelvis, smarta glasögon eller mobila 

enheter med kamerafunktioner. 
4. Tracking teknologi som möjliggör att utmatningsenheten kan registrera 

referenspunkter i det tredimensionella rummet när den representerar media 
objektet/3D objekt. 

AR började utvecklas på 60-talet då ingenjören Ivan Sutherland skapade den första 
huvudmonterade skärmen med optiska linser som kunde visa enkla 3D modeller i en 
verklighetsförankrad miljö. Själva termen "Augmented Reality" utvecklades inte förrän 
1992 av Tom Caudell och David Mizell. Sedan dess har teknologi som smarta 
mobiltelefoner och GPS system utvecklats i samband med att AR har vidareutvecklats. 
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I början på 2000-talen började man med att utveckla referenssystem för att man ska 
kunna kontrollera media som presenteras i ett tredimensionellt rum, som t.ex. ARTag 
och ARToolkit. Man arbetade med att representera dessa mediaobjekt i skärmar och 
linser. Detta gick i samband med att man ville göra teknologin mer mobilvänliga, vilket 
ledde till forskning och utveckling av mobil AR. Tanken blev att man arbetade med att 
utveckla en head mounted display, HMD, där man ville presentera AR media. 2015 
presenterades Microsot headsetet "hololens", som har inbyggd dator med optisk display 
samt flertal sensorer (Arth, o.a., 2015). 

Några av de främsta användningsområden för AR idag är detaljhandel, underhållning, 
turism, marknadsföring och sociala medier. Många större företag har visat stort intresse 
för teknologin och kommer satsa på fortsatt forskning inom området (Wang, Kim, 
Love, & Kang, 2013). 

På senare tid har AR även väckt uppmärksamhet inom byggindustrin. De är mest 
inriktade på så kallad mobil AR som ett verktyg som kan koordineras med företagets 
BIM hantering för att öka effektivitet och kvalité. BIM är ett koncept med 
kommunikations- och informationsmetoder som har utvecklats för att förbättra 
arbetsprocessen i byggbranschen (Miettinen & Paavola, 2014). 

I dagens byggindustri används smarttelefoner och surfplattor på arbetsplatsen för att 
öka kvalité och effektivitet i verksamheten. De största problemen som präglar dagens 
byggindustri idag är tid-, pengar- och kvalitetsrelaterade problem. En sammansvärjning 
av BIM med mobila enheter och ny teknologi har potentialen att motverka dessa 
problem (Zaher, Greenwood, & Marzouk, 2017).  

1.2 Problembeskrivning 
När man tittar på dagens byggnadsindustri, ser man en stigande byggkonjunktur som 
med sin lika stigande komplexitet skapar problem i byggprocessen. Ett av dessa 
problem är bristande kommunikation, som bidrar till att det senare uppstår 
kollisionsproblem, det försenar produktionen och bidrar till att projektets kostnad ökar 
(Svensk byggtjänst, 2014; Pärn, Edwards, & Sing, 2018). Byggindustrin utför idag 
komplexa och stora byggprojekt, men lyckas inte upprätthålla en tillräckligt bra 
kommunikationsstrategi (Senescu, Aranda-Mena, & Haymaker, 2013). 

Dålig kommunikation har visat sig leda till förvirring bland inblandade yrkesgrupper 
och att viktig information för projektets kvalité, tid och kostnad går förlorad. 
Kommunikationsbristen skapar även problem för byggarbetarna i form av minskad 
arbetssäkerhet (Du, Shi, Zou, & Zhao, 2017). Enligt byggpersonal i USA har det visat 
sig att dålig kommunikation bidrar till att 30 % av projektets totala värde går förlorad 
(Chalhoub & Ayer, 2018). Kollisionsproblemen uppstår redan i projekteringsskedet när 
samgranskning av bygghandlingar och modeller sker mellan yrkesgrupperna. Detta 
uppstår på grund av dålig administration och kommunikation. Kollisionsproblemen 
leder till att det blir dubbelt arbete, ökad kostnad för projektet, tidsförseningar och 
farliga arbetssituationer tenderar att uppstå (Pärn, Edwards, & Sing, 2018). 

Produktionsskedets bristfällande samordning i installationsarbeten leder till byggfel 
och kollisioner eftersom dessa arbeten är väldigt komplexa och arbetsytorna är 
begränsade (Wang & Leite, 2016). Information från projekteringsskedet till 
produktionsskedet är bristfällande. Detta beror på olika faktorer, exempelvis att 
konstruktionen och det arkitektoniska utförs först vilket lämnar begränsade ytor för 
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installationerna eller att modellerna skapas utan samordning från de inblandade 
yrkesgrupperna. Därför uppstår det kollsioner när yrkesgrupperna slår ihop sina 
modeller (Wang & Leite, 2016; Pärn, Edwards, & Sing, 2018). Dessa problem kan även 
uppstå beroende på vilka metoder de använder sig av för att kontrollera kollisionerna. 
Detta innebär 3D-modeller men även ute på byggarbetsplatsen (Pärn, Edwards, & Sing, 
2018; Wang, Wang, Shou, Chong, & Guo, 2016). 

Skanska AB är ett av de ledande företagen på världskartan och har utrymme att testa 
nya arbetsmetoder (Engineering, 2011). Skanska vill effektivisera deras arbete genom 
nya digitala verktyg. De vill undersöka potentialen av AR i sina projekt och har därmed 
valt att testa AR i sin BIM användning. De vill få en mer kvalitativ 3D visualisering av 
deras arbete samt ge slutkunden möjligheten att få bättre visuell upplevelse av projektet 
med hjälp av portabla läsplattor och smartmobiler. Dessa digitala verktyg ska hjälpa 
dem att uppnå den effektivitet som de strävar efter i deras arbete (Skanska AB, 2017).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna studie är att undersöka om AR som digitalt verktyg kan förbättra 
informationsöverföringen och hanteringen i byggproduktionen samt hur lämplig 
teknologin är för att kunna tillämpas i praktiken. Pilottestet styrs av Skanska där arbetet 
kommer att vara till grund för hur användbart det digitala verktyget är i dagsläget. Testet 
utförs för att besvara dessa frågeställningar: 
  
1. Hur lämplig är AR för informationsöverföring och hantering i byggproduktionen? 
2. Hur lämplig är MH för att kunna användas i installationsarbeten? 
3. Vilka möjligheter har AR att implementeras i Skanskas verksamhet?  
 

1.4 Avgränsningar 
En fallstudie utförs i Skanskas byggprojekt Tändstickan 3 där MH används i 
byggproduktionen. 
 
Studien avgränsas till ventilations- och rörmontering under installationsarbeten. Detta 
är relevant för studien då installationsarbeten är en del av produktionsskedet samt att 
studien undersökte lämpligheten av AR för informationsöverföring och hantering. Två 
ventilationsmontörer och två rörmontörer observeras när de använder MH i sitt arbete. 
Observationerna avgränsas till att studera visualiseringen och hur det påverkar arbetet 
samt om MH är bra nog för att användas i installationsarbeten. 
 
AR-applikationen för MH har utvecklats av Information Experience på beställning av 
Skanska, vilket innebär att applikationen är skapad och anpassad för Skanskas 
verksamhet. Dock är det även viktigt att påpeka att detta inte har haft någon märkbar 
påverkan på teknologin och hårdvaran, samt att montörerna var underentreprenörer som 
har arbetat med andra projekt och under andra byggföretag. 
 
Fallstudiens intervjuer utförs i två omgångar. Intervjuer före användning av MH där 
författarna kommer att intervjua åtta respondenter för att få en bild om dagens 
installationsarbeten och vilka tankar och förväntningar som finns kring AR. 
Intervjuerna efter användning av MH där författar endast intervjuar respondenter som 
har använt MH i sitt arbete för undersöka om AR har potential att användas i 
byggproduktionen. 
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1.5 Disposition 
Denna rapport innehåller sex huvudrubriker.  

1. Inledning: innehåller bakgrund, problembeskrivning, mål och frågeställningar, 
avgränsningar och disposition.  

2. Metod och genomförande: Beskriver valda metoder och angreppssätt. Här 
beskrivs kopplingen mellan metoder för datainsamling och frågeställningar 
samt arbetsgången och trovärdigheten i rapporten. 

3. Teoretiskt ramverk: Här tas vetenskapliga referenser och tidigare forskning 
upp inom ämnet för att skapa en vetenskaplig grund för vårt arbete. Här beskrivs 
även kopplingen mellan frågeställningar och våran teori. 

4. Empiri: redogör i detalj den insamlade data.  
5. Analys och resultat: Här analyseras den insamlade data för att sedan redogöra 

resultatet och besvara rapportens frågeställningar.  
6. Diskussion och slutsatser: Här beskriver författarna sina slutsatser och tankar 

kring resultatet, metoden och begränsningar. Rekommendationer och förslag till 
vidare forskning tas även upp i diskussion och slutsatser.  

Rapporten avslutas med referenser och bilagor.
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2 Metod och genomförande 
2.1 Undersökningsstrategi 

Studien omfattar en fallstudie med observationer och intervjuer. En kvalitativ metod 
används eftersom valda angreppssätt bidrar med kvalitativ data. Studiens mål kräver en 
kvalitativ metod snarare än en kvantitativ metod. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Hur lämplig är AR för informationsöverföring och hantering i 
produktionsskedet?  

Frågeställning (1) handlar om att undersöka om AR kan förbättra kvalitén i 
kommunikationsöverföringen, främst genom att medföra och applicera 3D ritningar 
direkt i produktionsskedet från projekteringsskedet. Detta kommer att besvaras genom 
semistrukturerade intervjuer och observationer. 

Hur lämplig är MH för kunna användas i installationsarbeten? 
Frågeställning (2) handlar om att se ifall kalibreringen av mjukvaran är tillräckligt bra 
för att man skall kunna använda AR i produktionsskedet genom att undersöka om 
positioneringen av 3D modellen är tillräckligt precis för ett godtyckligt resultat. Detta 
kommer att besvaras genom intervjuer och observationer. 

Vilka möjligheter har AR att implementeras i Skanskas verksamhet? 
Frågeställning (3) handlar om att framhäva användarnas upplevelse av produkten samt 
undersöka intressenternas syn på implementering av produkten. Detta kommer att 
besvaras genom analys av data från Skanskas olika projekt runt om i Sverige samt 
intervjuer. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Med hjälp av litteraturstudie från vetenskapliga artiklar kommer det att skapa en djupare 
förståelse för AR, dess potential och villkor för implementation. Kunskapen erhållen 
av litteraturstudien kommer att vara grunden för den teoretiska ramverk. 

2.3.2 Intervjuer 
I en fallstudie är intervjuerna oftast av öppen karaktär (Yin, 2007). Intervjuerna utförs 
i semistrukturerad form eftersom denna intervjuform oftast används inom nya 
problemområden för att få en djupare förståelse för området (Wilson, 2013). Semi-
strukturerade intervjuer har visat sig ge bäst information (Yin, 2007). 
 
Intervjuerna spelas in för att transkriberas. Intervjuer utförs i två omgångar, innan och 
efter observationerna. 

2.3.3 Observationer 
Fallstudien kommer att bestå av direkta observationer. Enligt Yin, (2007) kan 
observationer av hur teknologin fungerar eller används innebära en ovärderlig hjälp när 
det gäller en förståelse av hur teknologin konkret tillämpas och potentiella problem som 
användarna stöter på. 
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Eftersom det tekniska området i studien är relativt okänt för författarna, utgör syftet för 
observationer att insamla så mycket data som möjligt för att senare anpassas och 
användas utifrån studiens behov. Författarna väljer därför att agera som deltagande 
observatörer, där deltagare som studeras är medvetna om forskarnas observation. Detta 
innebär att författarna, som forskare, deltar för att genomföra bättre observation och få 
en djupare förståelse av den insamlade datan. 

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie 
Valda metoder och angreppssätt har baserat på studentlitteraturen. Grunden för vårt 
teoretiska ramverk har varit vetenskaplig litteratur. Det vetenskapliga referenserna har 
erhållits genom sökning av relevanta nyckelord i diverse databaser.  

Sökningen har gjorts i ScienceDirect, Scopus, Primo och Google scholar. Nyckelorden 
som användes för att söka relevanta vetenskapliga artiklar är ’’augmented reality’’, 
BIM, construction,’’communication issues’’, EMP och ’’collision problems’’ 
eller’’construction errors’’. Genom att läsa aktuella referenser från valda relevanta 
artiklar kunde sökningen förenklas. Sökningen begränsades även till senaste fem åren, 
2013–2018. Sökningarna redovisas i Tabell.1. 
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Tabell 1 Sökningar för relevanta vetenskapliga artiklar (Jiménez Parra, 2018). 

 
Databas 

 
Utgivningsår 

 
Nyckelord 

 
Avgränsningar 

 
Antal 
träffar 

 
Google scholar 

 
2013-2018 

’’Augmented 
reality’’+construction 

 
- 

 
17 100 

 
 
 
Primo 

 
 
 
2013-2018 

‘’Augmented 
reality’’+BIM 

 

‘’Communication 
issues’’ + construction 

Publikationstyp, Språk, Ämne 

 

Publikationstyp, Språk, Ämne 

147 

 

 
189 

 
 
 
 
ScienceDirect 

 

 
 
2013-2018 

‘’Augmented 
reality’’+BIM 

‘’Communication 
issues’’+ construction 

Communication + EMP 

‘’Construction errors’’ 

Publikationstyp 

 
Publikationstyp 

 
Publikationstyp, åtkomsttyp 

Publikationstyp 

152 

 
23 

 
117 

123 

 

 

 
Scopus 

 

 

 
2013-2018 

‘’Augmented 
reality’’+BIM 

‘’Communication 
issues’’+ construction 

Communication + EMP 

 
‘’Construction errors’’ 

Ämne, Dokumenttyp, Språk 

 
Ämne, Dokumenttyp, Språk 

 
Ämne, Dokumenttyp, Språk 
 

Ämne, Dokumenttyp, Språk 

45 

 
10 

 
19 

 
58 

2.4.2 Fallstudie 

Intervjuer 
Författarna utförde tillsammans med utvecklaren en introduktion av examensarbetet, 
AR-teknologin och fallstudien för arbetsledning och andra examenspraktikanter på 
Skanska så att de får en förkunskap för teknologin och fallstudiens utformning och 
syfte. Därefter utfördes åtta intervjuerna föra användningen av MH med 
arbetsledningen och arbetare.  

Efter observationerna utfördes det sex intervjuer. De som intervjuades hade användt 
MH i arbetet eller var inblandade i användningen med undantag på chefen för Skanskas 
pilotprojekt. 
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Observationer 
Observationerna utfördes i ett av Skanska byggprojekt i Göteborg, Tändstickan 3. 
Syftet med observationerna var att undersöka kommunikationsflödet och om AR 
teknologin är tillräcklig noggrann för att undvika kollisionsproblem. 

Ventilations- och rörmontörerna använde MH som ett arbetsverktyg under utförandet 
av observationerna. Arbetare på byggarbetsplatsen fick använda dessa glasögon medan 
de två författarna observerade och antecknade deras arbete med MH. 
 

2.5 Trovärdighet 

2.5.1  Validitet 
För att säkra validiteten i arbetet så kommer triangulering att användas i valda metoder. 
Eftersom valda metoder för datainsamling består av litteraturstudie, intervjuer och 
observationer, så kommer studien att ha en kvalitativ ansats till problemet. Därför 
används triangulering i intervjuerna genom att välja respondenter inom olika 
yrkeskategorier från projektet. Med olika metodval kommer den sammanställda 
insamlingsdatan ge en rikare bild (Patel & Davidson, 2011). 

Intervjuer kommer att utföras på arbetarna som testar  produkten, samt projektledarna 
som ansvarar för och styr projektet. På så sätt kommer den insamlade data att ha en 
bättre variation då respondenterna har olika kompetenser, erfarenheter och yrkesroller. 

2.5.2 Reliabilitet 
För att uppnå reliabilitet kommer båda författarna att närvara vid både intervjuer och 
observationer. Intervjuerna kommer att utföras av båda författarna där de spelas in för 
att senare transkriberas. Även under observationerna kommer båda författarna att 
närvara. Gemensamma observationsanteckningar kommer att utföras av båda 
författarna för att senare diskuteras. Detta för att få en bredare inblick under 
observationen samt att stämma av särskilda protokolldata. Författarna uppnår bra 
reliabilitet med upprepningar i insamlad data genom olika metoder, vilket tyder på att 
resultatet går närmare mot det mer sanna värdet (Patel & Davidson, 2011).
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 3 Teoretiskt ramverk 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 

Koppling mellan studiens empiri, valda teorier och frågeställningar redovisas i Figur 2.  

Figur 2. Koppling mellan empiri, teori och frågeställningar (Jefferson, 2018). 

3.2 Augmented Reality  
AR beskrivs enklast som processen där datoriserad information placeras i en 
verklighetsbaserad miljö eller ett objekt. Teknologin tillåter interaktiv hantering av 3D 
objekt i realtid och syftar till att ge användaren en djupare upplevelse och förståelse av 
sin omgivning (Brigham, 2017).  
 

3.2.1 Verklighetskoncept  
 

 
Figur 3. RV – skalan enligt Paul Milgram (1994) 
 
AR faller inom RV skalan som har utvecklats av Paul Milgram (1994). Skalan visar en 
sambandslinje mellan två extrempunkter; Real Environment (RE), som beskriver en 
fullständig verklighetsmiljö, och Virtual Environment (VE), vilket beskriver en 
fullkomligt virtuell miljö. Området mellan extrempunkterna Real Environment och 
Virtual Environment beskriver Mixed Reality (MR), vilket är konceptet som beblandar 
båda verklighetsuppfattningar. MR delas där upp i två underkategorier; AR och 



Teoretiskt ramverk 

10 

Augmented Virtuality (AV). Skillnaden mellan dessa är att AR förstärker verkligheten 
med virtuella intryck medan AV förstärker det virtuella med verklighetsintryck 
(Milgram, Takemura, Utsumi, & Kishino, 1995).  

3.2.2 Teknologi 
AR används i applikationer för att förstärka verkligheten med kompletterande 
information om användarens omgivning. Enligt Azuma (1997) finns tre krav som ställs 
på AR applikationer: 
 

1. Kombination av verkligt och virtuellt 
2. Interaktivt i realtid 
3. Registreras i 3D 

 
Dessa krav för applikationer har mötts genom forskning inom datorsyn och 
bildbehandling. Med hjälp av en monokulär kamera kan 3D strukturen av en miljö 
registreras för att kunna placera och positionera virtuella objekt i den verkliga miljön 
(Chauhan & Kayasth, 2014). 

AR kan delas upp i två kategorier: optisk AR och videobaserad AR. Skillnaden mellan 
dessa är hur båda interagerar med verkligheten ur ett tidsperspektiv och med vilka 
medel de används. Optisk AR kräver en HMD som låter användaren se den verkliga 
miljön med datoriserade intryck i realtid, medan videobaserad AR är datoriserade 
intryck som har applicerats på en redan videoinspelad verklighet. Ett exempel på detta 
kan vara undertext eller informationsrutor i ett TV program (Chauhan & Kayasth, 
2014).  

Registrering 
Den fundamentala utmaningen med AR är tracking, dvs registrering för positionering. 
Detta innebär att justera virtuella objekt till de verkliga så att de är symmetriska och 
exakt positionerade. För registrering krävs kamerakalibrering, vilket innebär justering 
av kamerans egenvärden som påverkar bilden, så som skalfaktorer, princippunkter, 
brännpunktsavstånd, linsförvrängning, osv (Chauhan & Kayasth, 2014).  

3.3 Byggprocess - byggproduktion 
Processen som en byggnad/byggprojekt går igenom kallas för byggprocessen. I denna 
process ingår olika byggskeden som börjar med att byggherren (den som tänker bygga) 
har en idé. Byggherren kan vara en organisation, ett företag eller en privat person. När 
byggherren har bestämt sitt önskemål utifrån sina behov startar ett byggprojekt. 
Nästa skede är produktbestämningen, i detta skede tas alla handlingar till byggprojektet 
fram genom konsulter och dessa kan vara arkitekter eller ingenjörer.  
När byggherren är nöjd med produkten och när bygglov har erhållits kan nästa 
byggskede dra igång, vilket är produktframställningen/byggproduktion. 
När byggnaden eller bygget är klart så är det dags för byggprocessens sista skede som 
är produktanvändning/förvaltning. Även om förvaltningen är byggprocessen sista skede 
så pågår det aktiviteter efter det som till exempel besiktning (Nordstrand, 2013). 
Arbetsprocessen i stora drag, se figur 4. 
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Figur 4. Byggprocessen i stora drag, (Nordstrand, 2013) 

Byggproduktionen är skedet som följer efter projektering-/designskedet i 
byggprocessen där produkten går från att vara en idé till verklighet. Byggproduktionen 
består av många arbetsmoment/aktiviteter som är kritiska för 
byggnaden/byggprojekten. Dessa arbetsmoment/aktiviteter utförs av olika 
yrkesgrupper och kan exempelvis vara markarbeten, grundläggning, stombyggnad, 
stomkomplettering, inredning och  installationsarbeten (Nordstrand, 2013). Generell 
modell av byggproduktion, se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Generell modell av byggproduktion (nybyggnad av hus) (Byggprocessen, 
2013) 

3.3.1 Installationsarbeten 
Installationsarbeten är aktiviteten i byggproduktionen som tar längst tid att utföra. 
Denna aktivitet innehåller bland annat arbeten i form av installation av rör-, elkraft-, 
luftbehandling och kylanläggningar (Nordstrand, 2013). 
Luftbehandlingsinstallationer utförs av ventilationsentreprenörer (VVS-entreprenörer). 
VVS-entreprenörer är oftast små och arbetar lokalt med mindre projektarbeten. Ett fåtal 
VVS-entreprenörer har resurser att faktiskt projektera sina installationer vid 
totalentreprenader (Nordstrand, 2013). 

Installationsarbeten behöver en god samordning eftersom dessa arbeten är komplexa 
och utförs oftast på begränsade utrymmen. Samordningen idag utförs genom att lägga 
installationsritningarna över varandra (överlappande) och jämföra dessa för att 
upptäcka och undvika kollisioner. Den traditionella installationssamordningen idag 

Centraladministration

Arbetsplatsadministration

Etablering Drift o skötsel tillf.fabrik Avveckling

Markarbeten

Grundläggn.

Stombyggn.

Stomkomplettering

Inredning

Installationsarbeten
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involverar många yrkesgrupper, sker parallellt, är väldigt tidskrävande och dyr (Wang, 
Wang, Shou, Chong, & Guo, 2016; Hu, Zhang, Yu, Tian, & Xiang, 2016). 
I större byggprojekt står installationsarbeten för 20–40% av projektets totala kostnad 
och tar mer än 50% av produktionstiden. Drift och underhåll av installationerna varar 
längst tid i projektets livscykel och är därmed projektets högsta kostnad (Hu, Zhang, 
Yu, Tian, & Xiang, 2016). 

3.3.2 Informationshantering - kommunikation 
En organisation är beroende av god kommunikation för att kunna växla information 
med varandra, för att förstå och för att kunna samordna aktiviteter. Kommunikation 
definieras oftast som organisationens nervsystem (Carlsson & Josephson, 2001). 

Kommunikationen idag i byggnadsbranschen är bristfällande. En studie som 
genomfördes 2014 av industrifakta visade att genom bättre kommunikation så skulle 32 
miljarder kronor kunna sparas årligen (Svensk byggtjänst, 2014). Information förloras 
vid övergången mellan olika byggskeden. Informationsöverföringen som sker mellan 
nyckelpersonerna som lämnar projektorganisationen till det nya nyckelpersonerna är 
oftast bristfällande, detta gör att arbetet och samordningen försvåras i byggprojekten. 
Informationsöverföringen mellan projekteringsskedet och produktionsskedet medför de 
största bristerna (Carlsson & Josephson, 2001). 

En god samordning i installationsarbeten genom kommunikation behövs för att kunna 
undvika kollisioner eller byggfel och på så sätt kunna främja projektets framgång. När 
de olika yrkesgrupperna utvecklar sina modeller var för sig uppstår många 
samordningsproblem (Wang & Leite, 2016; Wang, Wang, Shou, Chong, & Guo, 2016). 
Enligt Carlsson, Josephson (2001) handlar mer än en tredjedel av all kommunikation 
som utförs om ändringar, fel och brister. Nästan all kommunikation angående 
ändringar, fel och brister utfördes under produktionsskedet (Carlsson & Josephson, 
2001).  

3.4 AR i produktionsskedet 

3.4.1 Teoretiskt 
I dagsläget finns det många teorier om vad AR kan påverka och förbättra i 
byggbranschen. Dessa teorier har dock testats i kontrollerade miljöer (Wang, Kim, 
Love, & Kang, 2013). Detta innebär att resultaten från studierna inte kan vara lika 
trovärdiga som en studie som har utförts ute på arbetsplatsen i en riktig arbetssituation. 
Man väljer att utföra test i kontrollerade miljöer mest med teknologier som befinner sig 
i ett tidigt skede. För att ett AR system ska vara användarvänligt och gynnande krävs 
det att utvecklare måste ta hänsyn till många faktorer som påverkas av teknologin, samt 
förstå vilka motiv byggbranschen har för att implementera teknologin (Wang, Kim, 
Love, & Kang, 2013). För att veta vilken potential AR har för att förbättra 
byggbranschen måste man identifiera de problemområden som är relevanta för 
teknologin samt på vilket sätt teknologin kan göra en påverkan i det specifika området. 

Områden 
Produktivitet i byggprojekt har länge varit ett viktigt ämne, där forskning har visat att 
innovation och produktivitetsmätning har minskat i byggindustrin. Från ett mer 
macroperspektiv har byggindustrins utveckling ökat under de senaste åren, medans ett 
microperspektiv visar på raka motsattsen. Det finns en konsensus i att byggindustrin 
måste moderniseras, där angreppssätten i dagsläget har varit utveckling av Building 
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Information Modelling, BIM, och prefabricering av byggnadskomponenter (Chalhoub 
& Ayer, 2018).  

En av områden som påverkar minskad produktivitet är informationsdelning. Även om 
BIM har bidragit med kvalitativ 3D modellering så består dokumentationen på 
arbetsplatsen idag fortfarande av 2D ritningar som skall fördela information av en 3D 
modell. Forskning visar på att denna sorts informationsdelning kan medföra många 
störningsmoment som hindrar all information till att nå ut till arbetsplatsen (Chalhoub 
& Ayer, 2018).  

Potential 
AR har potentialen att effektivisera planering, samordning, styrning, schemaläggning, 
övervakning och kontroll av byggprojekt. Den förstärkta verkligheten kan gynna många 
skeden i byggbranschen, så som design, produktion, förvaltning och renovering (Che 
Mohd Lukman, o.a., 2013).  

Med hjälp av AR kan användaren visualisera och analysera förhållanden mellan 
färdigbyggda objekt och de virtuella ritningsobjekten, få snabba uppdateringar av 
ändringar i BIM modellen samt visualisera framtida problem i modellen som kan orsaka 
kollisioner och krockar. Några funktioner som möjliggör detta är visualisering av dold 
information (kablar, rör och installationskomponenter), icke-grafisk information 
(värmeflöde, köldbryggor) samt potentiella komplikationer och kollisioner i modellen 
(Che Mohd Lukman, o.a., 2013). 

I en studie där man undersökte kommunikation i produktionsskedet använde man AR 
för att bättre förstå placeringen av olika byggnadskomponenter i förhållande till 
verkligheten och förutse potentiella krockar. Teoretiskt sätt kan man skicka ut 3D 
modeller till arbetare ute på bygget. Vad som fattas där är förståelse för hur teknologin 
påverkar arbetarens prestation (Che Mohd Lukman, o.a., 2013). 

3.4.2 Praktiskt 

Fallstudie 
I en fallstudie som utfördes av Chalhoub & Ayer (2018) gjordes test för att undersöka 
hur industriarbetares prestation påverkades när de använde mixed reality (MR) i sitt 
arbete. För att utföra detta valde forskarna att dela in alla deltagare i två försöksgrupper. 
Dessa grupper delades upp i ytterligare två delgrupper, sammanlagt fyra delgrupper, 
där ena gruppen arbetar med klassiska 2D ritningar, medans den andra gruppen 
använder sig enbart av AR för information med hjälp av MH som enhet. (Chalhoub & 
Ayer, 2018).  

Resultat 
Resultatet av prestandaundersökningen genom tidsmätning visar på att AR användning 
kan skära ner på arbetstid genom att användaren arbetar med fria händer medan hen 
granskar 3D-modellen. Vidare konstaterar forskarna att resultaten visade en halvering 
i arbetstid med AR  jämfört med 2D ritningar när man mätte tid från start till 
slutprodukt. Deltagare som var effektivast med 2D ritningar hade >10 års erfarenhet 
inom branschen, medan deltagare med <1 års erfarenhet var effektivast med AR. Vad 
som är anmärkningsvärt i det resultatet var att de oerfarna deltagarna var snabbare i sitt 
arbete med AR än de erfarna som använde 2D ritningarna (Chalhoub & Ayer, 2018). 
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Resultaten från kvalitémätningen visade att deltagarna gjorde totalt 16 misstag med 
användning av 2D ritningar jämfört med bara fyra när de använd AR. På så sätt 
minskade AR antalet misstag med 75% samt tiden för omarbete med 72%, vilket visar 
potentialen att minska krockar i produktionen med hjälp av AR (Chalhoub & Ayer, 
2018).  

Från responsen av frågeformuläret efter användningen kunde forskarna se en generell 
uppfattning av att AR var ett effektivt tillvägagångssätt, varav 66% ansåg att de 
arbetade effektivare med AR. Även om ett mindre antal deltagare inte höll med det 
föregående påståendet, visade resultatet att industriarbetare generellt var positivt 
inställda till teknologin (Chalhoub & Ayer, 2018). 

Majoriteten uppskattade en tydligt visualiserad och positionerad modell i rummet, samt 
att all information befann sig i deras synfält, dvs att de inte behövde avbryta arbetet för 
att förflytta sig och granska pappersritningar. Vad deltagarna inte gillade var att ha en 
apparat på huvudet under arbetet. En nackdel var att enheten var för klumpig och att 
detta hindrade dem från att använda den på arbetsplatsen (Chalhoub & Ayer, 2018). 

Slutligen studerade forskarna sambandet mellan arbetarnas prestation och bakgrund. 
Ingen relativ koppling kunde identifieras mellan arbetarnas arbetserfarenhet och 
användninga av AR. Forskarna påpekar att en saknad koppling inte bara kunde bero på 
att antalet deltagare var för litet, utan att AR kan potentiellt uppfattas på samma sätt 
mellan användare, oberoende av deras arbetserfarenhet (Chalhoub & Ayer, 2018). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Teorin om teknologin talar om att AR kan skicka ut 3D-modeller direkt till arbetarna. 
Installationsarbeten sker främst genom 2D-ritningar och är väldigt tidskrävande 
eftersom många yrkesgrupper behöver sammarbeta. Teorin om informationshantering 
talar om att installationsarbeten kräver mycket samording och att det oftast uppstår 
kollisioner under samgranskningen. Teorin talar om att installationerna kan visas 
detaljerade och att dessa kan projiceras där dom ska vara. Effketivisering kan uppnås 
genom att dessa teorier förverkligas och används i arbetet, se figur 6. 

Figur 6. Koppling av valda teorier (Jiménez Parra, 2018) 

Sammanfattnings kan teorierna kopplas eftersom AR kan visualisera 3D-modellen och 
genom att den direkt till arbetarma skulle installationsarbetet underlättas.  Arbetarna 
slipper arbetet med 2D-ritningar som är tidskrävande och samordningen blir bättre.  

Effektivisering
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arbeten
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4 Empiri 
4.1 Intervjuer – Före användning 

Åtta intervjuer genomfördea innan observationerna påbörjades. Respondenterna var 
produktionschef, arbetsledare och arbetare på Skankas byggprojekt Tändstickan 3 i 
Göteborg. I Tabell 2, redovisas datum för intervjuerna, respondenternas arbetsroll och 
hur länge intervjuerna varade. I text benämns respondenterna enligt arbetsroll, vid 
behov så numreras respondenterna för att kunna urskilja respondenterna med samma 
arbetsroll. Sammanfattning av intervjuerna redovisas i bilaga 1. 

Tabell 2. Tabellen redovisar respondenternas arbetsroll, varaktigheten av intervjuerna 
och plats för intervjuerna (Jiménez Parra, 2018). 

Datum Arbetsroll Varaktighet Plats 

2018-04-10 Ventilationsmontör 1 00:37:24 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-04-10 Ventilationsmontör 2 00:29:59 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-04-10 Arbetsledare/ 
Produktionsledare 1 

00:22:29 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-04-10 Produktionschef 00:21:33 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-04-10 Arbetsledare/ 
Produktionsledare 2 

00:21:12 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-04-10 Installationsledare 00:18:10 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-04-26 Rörmontör 1 00:08:23 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-05-02 Rörmontör 2 00:15:52 Göteborg, Tändstickan 3 

 
Förintervjuerna användes för att undersöka vilka åsikter som finns rörande 
installationsarbeten i dagsläget samt vilken inställning respondenterna har inför 
användning av AR teknologi i deras arbete. De första tre frågorna berörde 
förutsättningar i dagens installationsarbete och vilka svårigheter som uppstår med det, 
samt vilka medel de använder för att underlätta sitt arbete. Responderternas svar 
redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Tabellen redovisar respondenternas svar på installationsarbeten (Radulovic, 
2018) 

Krockar och kollisioner samt arbete i små utrymmen var återkommande problem som 
påpekades av alla respondenter. Arbetsledningen tycker att installationsarbeten i små 
utrymmen och schakt medför mest svårigheter i dagsläget. Produktionsledare 1 och 2 
förklarar vidare att projekteringsmissar uppstår lått och att man tappar information på 
vägen. Där tillägger produktionsledare 1 att även samordningsmöten har dålig 
uppföljning och att många frågor skjuts upp.  

Mest frekventa svar bland montörerna var bristfällande bygghandlingar. De förklarar 
exempelvis att plushöjder saknas oftast, vilket är väsentligt för deras arbete. Vidare 
påpekar samtliga montörer att arkitektkonsulterna ritar efter sina mått och tar inte 
hänsyn till hur mycket plats de olika elementen egentligen kräver. Rörmontör 2 
förklarar att det råder bristfällig samordningen mellan olika yrkesgrupper i fläktrum och 
undercentraler. Ventilationsmontör 1, som hade flest punkter under intervjun, lade till 
att tidplanen, kommunikationen och uppskattning av hur stora komponenten egentligen 
ska vara, är det som medför många svårigheter idag. Där ser man skiljande 
uppfattningar mellan arbetsledningen och montörer. Enligt produktionschefen har de 
väldigt bra koll på hur stora olika elementen skall vara och att samordningen är väldigt 
bra.  

Tabell 4. Tabellen redovisar respondenternas svar på arbetsverktyg (Radulovic, 2018) 
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Verktyg som arbetsledningen använder idag för att förenkla arbetet är 3D-program 
(Revit, Solibri och Navisworks) och 3D-modellen i en iPad för arbetsledarna. De 
använder 3D-granskning i sina samordningsmöten för att undvika och korrigera 
krockar.  

Ventilations- och rörmontörerna har enbart praktiska hjälpmedel för att förenkla deras 
arbete, till exempel mått laser och 2D-ritningar. Responderterna svar redovisas i tabell 
4. 

Tabell 5. Tabellen redovisar respondenternas svar på AR (Radulovic, 2018) 

 
En fråga i intervjun undersökte respondenternas kännedom om AR. Samtliga 
respondenter hade mindre eller ingen alls kunskap om AR, medan de som hade 
kännedom hade enbart hört talas om det. Respondenternas svar redovisas i tabell 5. 

Tabell 6. Tabellen redovisar respondenternas svar på AR (Radulovic, 2018) 

 
Slutligen undersöktes respondenternas inställning till AR som digitalt verktyg, vilket 
över lag hade positiv respons. Arbetsledningen svarar att arbetet med en 3D-modell 
som projiceras direkt i den verkliga miljön kan förenkla arbetet, samt att det kan vara 
ett bra planeringsverktyg, tillägger produktionsledare 1. Dock påpekar båda 
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produktionsledarna att AR kan vara svårt att använda för erfarna montörer, då ny 
teknologi innebär nytt arbetssätt. 

Montörerna förklarar att deras arbete skulle underlättas med en 3D-modell eftersom de 
kan upptäcka krockar och dessutom förstå vilka höjder elementen ska ligga på. Genom 
att använde AR tidigt i ett skede kan man få en bättre uppfattning visuellt om hur olika 
element ska byggas och därmed minska kollisionsproblem som ofta uppstår. 
Majoriteten av respondenterna anser att MH kan vara ett bra samordningsverktyg. De 
förklarar att arbetet skulle kunna effektiviseras genom att ändringar eller kollisioner 
förmedlas genom MH. 

Ventilationsmontör 1 påpekar dock att 2D ritningar underlättar uppföljning av arbetet, 
samt att MH kan störa synen. Respondenternas svar redovisas i tabell 6. 

 

4.2 Observationer 
Introduktion 
3D modellen var en förenklad version vars syfte var att visa ett exempel på hur MH 
hanterade 3D hologram och hur upplevelsen av MH var för användaren. Författarna 
upptäckte att synfältet för 3D hologramen var relativt litet, ljus försvårade 
visualiseringen av 3D hologramen, samt att MH hade svårt att registrera blanka och 
reflekterande ytor.  

Efter introduktionen och besöket började utvecklaren anpassa en BIM modell av 
fläktrummet med alla discipliner där han placerar en insättningspunkt för kalibrering 
av modellen så att den blir skalenlig med fläktrummet. Där noterade författarna att 3D 
modellen diffar oftast med cirka 10 cm. Inledningsvis kalibrerade författarna modellen 
innan varje användningstillfälle. Vid det första tillfället noterades att manuell 
kalibrering tog cirka 20 minuter innan MH var redo för användning. Kalibreringen 
bestod av att öppna ett virtuellt arbetsbord med en miniatyr av modellen samt en 
menyrad. Från den väljer användaren projekt, läge och vilka ritningar som skall laddas 
in, i form av lager. Ett exempel visas i figur 7 nedan. Vidare laddas modellen med 
röstkommandot ”immersive” som omvandlar modellen så att den blir skalenlig med 
fläktrummet. Därefter anges kommandot ”align” där man placerar en 3D kloss innanför 
en markör på väggen för att senare placera en annan kloss som spänner upp modellen i 
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rummet. Slutligen anpassas modellen till fläktrummet med röstkommandon som flyttar 
modellen i Y,X och Z riktningar. 

Figur 7. Bilden beskriver menyraden med lagerhantering vid kalibrering (Radulovic, 
2018) 

Ventilationsmontörer 
Då ventilationsmontörerna var mot slutet av sitt arbete fanns det ingen förutsättning för 
att de skulle använda MH aktivt i deras arbete. Dock använde de MH vid fyra tillfällen 
för att få en upplevelse för teknologin och hårdvaran. Författarna noterade att arbetarna 
uppskattade den visualiserande funktionen samt förhållandet till de andra disciplinerna. 

Författarna noterade även vissa störningsmoment med användningen av MH. Först var 
att hjälm och skyddsglasögon måste tas av för att placera MH på huvudet, vilket 
egentligen går emot säkerhetsföreskrifter på en byggarbetsplats enligt 71§ i AFS 1999:3 
(Arbetsmiljöverket, 1999). Ytterligare störmoment var att MH hade en solfilm som 
minskar ljusinsläppet till linsen för bättre visualisering, vilket försämrade arbetarnas 
syn och uppfattning av rummet. 

Rörmontörer 
Det blev sammanlagt fem tillfällen då montörerna kunde använda MH eftersom 
författarna hade en begränsad tidsram för observationer. Det noterades under 
observationerna att montörerna inte hade användning av MH vid två tillfällen. 

Vid tillfällen då MH användes undersökte montörerna olika förhållanden innan de 
påbörjade ett arbete, så som hur rör från undercentral skulle passera i förhållande till 
andra installationer, vart rör för värme och kyla skulle kopplas till aggregatet, samt vart 
placering av trevägskoppling för rör skulle befinna sig. Författarna noterade att 
montörerna såg nytta i att använda MH i syfte att planera sitt utförande innan t.ex. 
dragning eller koppling av rör i förhållande till omonterade installationer från 3D 
modellen. Exempel på detta visas i figur 8 och 9 nedan. Rörmontör 1, som är lärling, 
påpekade att visualiseringen hjälper honom att få en uppfattning av hur det slutgiltiga 
arbetet kommer att se ut. Rörmontör 2 lade även till att förmågan att visualisera 
utdragningen av installationen utvecklas med längre erfarenhet, så att denna form av 
visualisering är användbar för lärlingar som kan se en fysisk modell i förhållande till 
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rummet. Vad som var bristfällande enligt rörmontörerna var att höjder fattades i 
modellen, vilket innebär att de inte kunde räkna ut höjden för att kunna dra rör över 
elskåpet. Vidare påpekade montörerna att detaljer av ventilationsagreggatet i BIM 
modellen fattades, vilket inte visade vart man skulle koppla grova rör till aggregatet. 
En ytterligare kommentar från rörmonterörna var att det var svårt att urskilja kyl och 
värmerör då båda hade grön färg, vilket representerar isolering i modellen. När 
författarna diskuterade med montörerna hur man hanterar dessa problem vanligtvis blev 
svaret att man löses på plats (LPP). Detta fick författarna att undra hur mycket en LPP 
påverkar de andra installationsarbetena. Arbetsledaren för rörmontörerna förklarade att 
en LPP leder oftast till flera LPPs. 

Figur 8-9. Bilderna visar förhållandet mellan färdiga installationer och 3D-modellen. 
I bilderna undersökte montörerna vart värme-och kylrör (grön) passerar mellan 
installationer (Radulovic, 2018) 

Under de användningstillfällena där rörmontörerna inte hade någon användning för MH 
erbjöds arbetsledare för el och sprinkler att testa glasögonen för att ge deras synpunkter 
på upplevelse och användning. Arbetsledaren för el var intresserad av att se vart 
kabelstegarna skulle placeras eftersom man redan hade dragit sprinklerrör ovanför. 
Figur 10 och 11 visar förhållandet mellan installationerna. Han nämner att erfarna 
elinstallatörer inte har så stort behov av ritningar för att utföra sitt arbete.  

Figur 10-11. Bilderna visar förhållandet mellan färdiga installationer och 3D-
modellen. I bilderna granskades avstånd mellan kabelstege (blå) och sprinkler (lila) 
(Radulovic, 2018) 

Sist testade arbetsledaren för sprinkler MH. Även om sprinklerarbetet i fläktrummet var 
i stort sett färdigt, så hade arbetsledaren påpekat att MH kan vara bra att användas för 
kollisionskontroll. Vidare påpekar arbetsledaren att det läggs onödigt mycket tid på 
kollisionskontroll eftersom detta kan effektiviseras genom att man förbättrar 
samordningsmötena. När författarna diskuterar med arbetsledaren angående LPPs och 
att en LPP leder till flera svarade han att enligt honom uppstår istället LPPs oftast för 
att alla vill bygga på sitt sätt. Vidare förklarar arbetsledaren att han använder den 
molnbaserade databasen Apricon på sin Ipad för att få tillgång till ritningar från de andra 
yrkesgrupperna samt att han tittar mycket på 3D modellen. När författarna frågade hur 
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ofta arbetarna tittar på 3D modellen och ritningarna förklarar arbetsledaren att det inte 
sker så ofta eftersom de fokuserar mer på samordningsmötena.  

4.3 Intervjuer - Efter användning 
Intervjuerna efter användningen utfördes på fem arbetare, samma personer som ingick 
i intervjuerna före användningen och projektchefen för Skanskas pilotprojekt.  
Respondenternas arbetsroll, varaktighet av intervjuerna och plats för intervjuerna 
redovisas i tabell 7. I text benämns respondentern enligt arbetsroll, vid behov så 
numreras respondenterna för att kunna urskilja respondenter med samma arbetsroll. 
Sammanfattning av intervjuerna redovisas i bilaga 2.  

Tabell 7. Tabellen redovisar respondenternas arbetsroll, varaktigheten av intervjuerna 
och plats för intervjuerna (Jiménez Parra, 2018). 

Datum Arbetsroll Varaktighet Plats 

2018-05-15 Ventilationsmontör 1 00:24:22 Göteborg, Tändsticka 3 

2018-05-15 Ventilationsmontör 2 00:12:24 Göteborg, Tändsticka 3 

2018-05-15 Installationsledare  00:11:38 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-05-15 Rörmontör 1  00:11:12  Göteborg, Tändstickan 3 

2018-05-15 Rörmontör 2 00:22:40 Göteborg, Tändstickan 3 

2018-05-17 Projektchef 00:23:40 Jönköping, Jönköping 
Tekniska Högskola 

 
Sammanfattningsvis har användningen av AR teknologi i installationsarbeten gett 
väldigt positiv respons. Ventilationsmontörerna påpekade att deras användningstid var 
för kort för att uppleva någon större förändring i deras arbete, förutom potentialen av 
visualisering. Resten av montörerna och arbetsledaren upplevde förbättring i alla 
ovannämnda arbetsmoment. Rörmontörerna hade bättre uppfattning av förhållanden 
mellan installationer och hade all nödvändig information på plats. Installationsledaren 
påpekar att han har upplevt mindre förfrågningar av montörerna och att deras lösningar 
har effektiviserat arbetet, sparat material och förebyggt kollisioner. Respondenternas 
svar redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8. Tabellen redovisar respondenternas svar på AR (Radulovic, 2018). 

 
Rörmontörerna har haft mest användning av MH medan ventilationsmontörerna hann 
komma till slutet av sitt arbete när observationerna påbörjades. Installationsledaren var 
den enda från arbetsledningen som deltog i fallstudien efter förintervjuerna. Enligt 
tabellen ser man att alla respondenter påpekade att MH är för stor och inte fungerar med 
hjälm. Vidare upplevde majoriteten att användarvänligheten kan bli bättre. Varje gång 
de tog av MH var författarna tvungna att omkalibrera den, samt att de blev osäkra med 
att använda teknologin. Slutligen påpekar både rörmontörer och installationsledaren att 
kalibrering tog för lång tid och att modellen inte var skelenlig med rummet, samt att 
inga måttangivelser gavs i modellen.  

Montörerna använde MH som visualiseringverktyg för att bland annat kolla var 
installationer skulle gå eller för att kontrollera arbetet som hade utförts. De påpekade 
att det inte var möjligt att ha MH på sig under monteringsarbete, så de använde dem 
innan de påbörjade nya arbeten. Installationsledaren påpekade ytterligare att färgkoder 
kan förbättras i modellen samt att hinder kan uppstå då man måste utbilda personal i 
användning av MH. Respondenternas svar redovisas i tabell 9. 
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Tabell 9. Tabellen redovisar respondenternas svar (Radulovic, 2018). 

 

Förbättring och möjligheter 
De sista frågorna som ställdes undersökte vilka förbättringar som respondenterna 
anser kan utföras samt vilka möjligheter teknologin har att implementeras som digitalt 
verktyg. Nedan redovisas förbättringar som respondenterna har påpekat i punktform.  

• Plushöjder och måttangivelser ska visas på installationselementen när man 
markerar dem i modellen. En ren visualisering hjälper montörerna se 
förhållanden, men inte exakt placering. 

• QR-koder för kalibrering som sätts ut där man kan ladda in en specifik del 
av modellen om man arbetar vid ett visst utrymme. 

• En hjälm-integrerad MH är en idé som uppskattades av alla respondenter. 
Möjligheten att veckla AR glasögonen upp och ner vid behov hade möjliggjort 
för montörerna att använda MH oftare och effektivare. 

• AR i mobil och Ipad är en effektivare lösning tyckte majoriteten av 
respondenterna. Med dessa enheter slipper de förse hela deras syn i en annan 
verklighet påpekade speciellt ventilationsmontör 1. 

• Registrering av installationskomponenter och antal tyckte rörmontör 2 var 
ett bra sätt att lista upp vilka typer av installationskomponenter som behövs 
och vilket antal som behövs utifrån modellen. Detta kunde vara ett underlag 
till att skicka ut till leverantörerna. 

Slutligen ser alla respondenter positivt på att arbeta med teknologin i framtiden. 
Montörerna ansåg att Skanska har resurser och förmåga att implementera teknologin i 
sin verksamhet samt att med förbättringar i teknologin och i MH skulle detta kunna 
användas till mer arbeten än i produktionsskedet. Installationsledaren hade väldigt 
positiv inställning till teknologien och ser en stor användning i den. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Emperin samlades genom intervjuer och observationer. Intervjuerna utfördes i två 
omgångar, intervjuer före användningen och intervjuer efter användningen av MH. 
Fyra montörer fick använda MH i sitt arbete som ett digitalt verktyg, samt två 
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arbetsledare från andra yrkesgrupper testade MH då montörerna inte hade någon 
användning av MH. 

Majoriteten av respondenterna anser att installationsarbeten i dagsläget fungerar bra. 
Svårigheter som uppstår är mest arbeten i schakt och trånga utrymmen. Detta beror på 
flera sammanhängande faktorer, så som snäva tidsplaner, bristfällande kommunikation 
och fel uppskattning av installationselementens verkliga storlek. I dagsläget används 
olika verktyg så som CAD-program och mobila surfplattor med 3D modeller, samt 
samordningsmöten, för att motverka dessa problem. Höga förväntningar av 
respondenterna låg i att kunna få en visuell uppfattning av arbetet för att förebygga 
kollisioner.  

Under användning uppskattade montörerna den visualiserande funktionen samt 
förhållandet till andra intallationer. Brister som upplevdes av montörerna var en 
överdimensionerad hårdvara som försämrar synen och är i vägen för skyddshjälmen. 
Vidare påpekades att höjdfunktioner hade underlättat arbetet, samt att detaljer och 
illustration av 3D-modellen var bristfälliga. 

Sammanfattningsvis svarade respondenterna att AR förbättrade informations- 
hanteringen och effektiviserade kommunikationen. Tack vare informationstillgången 
kunde bättre planering av arbetet utföras som ledde till bättre arbetsprestation. Dock 
påpekades att många faktorer inte kunde utvärderas då användningen startade för sent i 
arbetsskedet.  

Nackdelar som upplevdes, bortsett från observationsresultatet, var bristfällande 
skalenlighet och tidskrävande kalibrering.Vidare ansåg respondenterna att mindre 
mobila enheter hade uppskattats mer eftersom MH upplevdes för klumpig och störde 
arbetet. Slutligen konstaterade respondenterna att AR har stora möjligheter att 
implementeras i framtida byggverksamheter. 

Projektchefen talar om de olika undersökningsområden i de andra pilotprojekten. Han 
påpekar att problem uppstod i placering och kalibrering av 3D-modellen, samt att MH 
hade svårt att hantera tunga CADfiler. Responsen från de andra användarna har varit 
positiv gentemot användarvänligheten, vilket han förklarar är en viktig utgångspunkt 
när AR-applikationer tas fram för byggindustrin. Slutligen konstaterar projektchefen att 
AR har en stor potential att implementeras i Skanskas verksamhet, frågan är bara när 
det händer. 
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5 Analys och resultat 
5.1 Analys 

5.1.1 Intervjuer före användning 
Teorin talar om att installationsarbeten kräver god samordning på grund av de komplexa 
arbetsförhållanderna som utförs på små ytor. Denna komplexitet kräver en god 
samordning mellan inblandade yrkesgrupper för att undvika kollisioner och byggfel. I 
dagsläget utförs samordningen mellan yrkesgrupperna genom att man överlappar 
installationsritningar för att få ett gemensamt perspektiv över dem och upptäcka 
eventuella kollisioner. Denna traditionella samordningsmetod är väldigt tidskrävande 
och kostsam (Wang, Wang, Shou, Chong, & Guo, 2016; Hu, Zhang, Yu, Tian, & Xiang, 
2016).  

Detta kunde författarna bekräfta genom de första två intervjufrågorna som berörde 
installationsarbeten. Krockar och kollisioner var ett återkommande problem som 
nämndes av både arbetare och arbetsledningen. Då montörerna hade mer  generella 
sypunkter rörande själva installationsarbetet så gick arbetsledningen mer in på vikten 
av att hålla samordningsmöten för att effektivisera arbetet. Montörerna bekräftar vidare 
att det uppstår svårigheter att arbeta i trånga utrymmen vilket leder till att arbetet blir 
mer tidskrävande. En orsak till detta är att 2D ritningar inte är tillräckligt 
informationsgivande, vilket oftast påverkas av byggprojektens komplexitet och 
projekteringsmaterialets kvalité. Brist på plushöjder försvårar arbetet i de trånga 
utrymmen påpekar samtliga montörer. Eftersom plushöjden räknas från centermått blir 
det svårt att uppskatta den exakta placeringen av installationselement i det 
tredimensionella rummet. 

Vad gäller informationshanteringen talar Carlsson och Josephson (2001) om att 
informationsöverföringen mellan projekteringsskedet och produktionsskedet medför de 
största samordningsproblemen. Detta uppstår när information överförs mellan olika 
nyckelpersoner, som leder till att viss information förloras vid övergångarna. Vidare 
talar Wang et Al. (2016) att samordningsproblemen uppstår senare i byggprojekten när 
olika yrkesgrupper utvecklar sina modeller var för sig. 

I intervjuerna påpekar montörerna några faktorer som orsakar svårigheter i deras arbete. 
En av dessa är att arkitektkonsulterna inte tar hänsyn till utrymmeskravet för de olika 
installationselementen när de måttsätter sina modeller. Ett exempel är att takhöjden 
sänks, vilket försvårar arbetet med de kritiska snitten, som innebär essning och korsning 
av olika installationselement. Vidare påpekar ventilationsmontör 1 även att den snäva 
tidsplanen orsakar svårigheter i arbetet då man vill bygga väldigt fort, vilket leder till 
att färdigställda byggnader oftast diffar mellan tio till tolv centimeter från ritningarna. 
En annan faktor som intresserade författarna var hur man hanterade  uppskattningen av 
verkliga mått på installationskomponenter jämfört med de i modellen, och om detta 
kunde leda till eventuella kollisioner. Där upptäckte författarna att det rådde 
motsägelser i montörernas och arbetsledningens uppfattning om detta. Då 
produktionschefen försäkrade om att de hade väldigt bra koll på elementens verkliga 
mått påpekade montörerna att man i projekteringen inte tar hänsyn till de kompleterande 
elementens mått, så som isolering och takfästen till installationerna, vilket leder till att 
det uppstår kollisioner.  
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I teorin talar Chalhoub & Ayer (2018) om att man i dagsläget strävar efter att 
modernisera byggindustrin för att förbättra produktiviteten med t.ex. BIM och 
prefabricerade byggelement. Detta gör man i syfte med att förbättra den bristfälliga 
informationsdelningen i produktionsskedet där 3D modeller skall presenteras på 2D 
ritningar. Forskarna menar att sådan informationsövergång medför många 
störningsmoment som hindrar viss information till att komma ut till arbetarna. 

När respondenterna intervjuades om vilka verktyg de använder i dagsläget var 
arbetsledningen tydliga med att de arbetar med 3D-och CADprogram så som Revit, 
Solibri och Navisworks. De förklarar även att de förser arbetsledare med Ipads där de 
kan granska 3D modellen. Montörerna är dock enbart försedda med 2D ritningar och 
praktiska verktyg.  

Om man ser på AR i byggbranschen berättar Che Mohd Lukman, o.a, (2013) att AR 
har stor potential till att förbättra effektivisering, planering, samordning, styrning, 
schemaläggning, övervakning och kontroll av byggprojekten. AR kan hjälpa 
användaren att visualisera och analysera förhållanden mellan färdigbyggda element och 
den virtuella 3D modellen, uppdaterad BIM modell samt upptäcka eventuella 
kollisioner i tidigt skede. Detta innebär även att man kan förebygga kollisioner genom 
att granska förhållanden mellan olika discipliner. 

När intervjufrågorna riktade in sig på respondenternas uppfattning om AR och dess 
användning i arbetsskedet var majoriteten av respondenterna enade om att MH var ett 
potentiellt bra samordningsverktyg. De syftade på möjligheten att tidigt granska en 3D 
modell med alla yrkesgrupper, samt ha skypemöten via glasögonen. Arbetsledarna var 
positivt inställda till att kunna ladda in information om kollisioner och uppdateringar 
av BIM modellen direkt till arbetarna genom glasögonen. Vidare påpekar montörerna 
att deras arbete kommer att underlättas då de kan granska 3D modellen för att se exakta 
höjder och förstå intallationselementens exakta placering i det tredimentionella 
rummet. Under intervjun ställdes en delfråga till alla respondenterna om en potentiell 
funktion i MH som innebär en checklista som skapar en nummrerad ordning av 
arbetsmoment inom alla yrkesgrupper i form av lager.  Detta ansågs vara ett bra 
effektiviserings och samordningsredskap av majoriteten förutom ventilations- 
montörerna som menade att  själva 3D visualiseringen skulle snarare underlätta deras 
arbete än vad checklistan hade gjort. 

5.1.2 Observationer 
Enligt Chalhoub & Ayer (2018) kunde de konstatera att arbetet effektiviseras med hjälp 
av AR. Genom fallstudien under kontrollerade förhållanden kunde man uptäcka att 
arbetet var effektivare med AR än med 2D-ritningar. Studien visade att arbetare med 
mindre erfarenhet kunde arbeta lika effektivt som arbetare med mycket erfarenhet. AR 
minimerade även omarbetet och visade potential på att minska kollisioner i 
byggproduktionen. Arbetarna berättade sedan att de gillade visualiseringen och 
positionering av modellen i rummet men att enheten var för klumpig och därför 
begränsades användningen av teknologin på arbetsplatsen. 

Genom observationerna kunde författarna bekräfta den teoretiska ramen. Arbetet för 
montörerna i fläktrummet underlättades med visualiseringen av installationerna genom 
MH. Arbetarna berättar att de fick en annan uppfattning för installationerna i 3D, de 
behövde inte lägga ner tid på att försöka visualisera hur rören skulle dras. Arbetarna 
kunde istället fokusera på att hitta nya och bättre lösningar för rördragnigen. 
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De berättar om ett specifikt fall då rören kunde flyttas närmare väggen eftersom denna 
lösning var bättre både ur en kostnadsperspektiv men även genom att arbetet 
effektiviserades. Även om arbetet underlättades med MH så menar montörerna att 
visualiseringen av installationerna kan förbättras genom att man visar plushöjder och 
att visningen av färgkoderna förenklas eftersom de inte kunde skilja på olika 
installationer. Arbetarna berättar även att elementen borde visas mer detaljerade, de vill 
se hur elementen ska kopplas ihop. 
För att MH ska kunna implementeras måste enheten bli smidigare menar motörerna 
eftersom enheten inte kan användas tillsammans med hjälmen och enheten är för stor 
och klumpig. 

5.1.3 Intervjuer efter användning 
Teoriska ramverket förklarar svårigheterna som instillationsarbeten medför och för att 
effektvisera arbetet måsta samordningen förbättras och kollisioner förebyggas. 
Installationsarbeten tar mer är 50% av produktionstiden och kostnaden ligger mellan 
20-40% av projektets totala kostnad (Hu, Zhang, Yu, Tian, & Xiang, 2016). Den 
svenska byggindustrin skulle kunna spara upp till 32 miljarder kroner årligen genom 
bättre kommunikation enligt Svensk byggtjänst (2014). 
Svårigheterna för effektiveringen som även ligger i dagens arbetssät genom 2D-
ritningar, vilket är väldigt tidskrävande och svår (Wang, Wang, Shou, Chong, & Guo, 
2016). Dålig kommunikation och svåra arbetssätt leder sedan till att det uppstår 
kollision som i sin tur kan skapa farliga arbetssituationer för arbetarna och 
tidsfördröjning i form av omarbete. (Du, Shi, Zou, & Zhao, 2017; Pärn, Edwards, & 
Sing, 2018) 

Tillgängligheten till information var enklarare och genom visualiseringen så 
effektiviserades arbetet menar montörerna. De kunde enklare kontrollera arbetet som 
hade utförts och hitta nya lösningar. Samtliga montörer vill att teknologin ska vara 
enklare att använda, de menar att MH är för stora och klumpiga för att det ska kunna 
användas i produktionsskedet. De hade hellre arbetat med AR i mobiltelefonen då det 
är enklare att använda och för att telefonen inte är ett störningsmoment i arbetet. 
Ventilationsmontör 1 förklarar att med MH så förflyttas man till en annan verklighet 
och informationen som de tillhandahåller genom AR är inte bättre än informationen 
som de får från en 3D-modell i en iPad eller dator. Observationerna utfördes under 
byggproduktionen i pågående installationsarbeten, vilket montörerna tycker inte kunde 
få ut MH fulla potential. Ventilationsmontörerna förklarade att de inte hade så mycket 
nytta av MH mer än för att kontrollera installationsarbeten eftersom de nästan var 
färdiga med sitt arbete. Montörerna är enade om att teknologin bordes använda i ett 
tidigare skede i ett tomt fläktrum för att se hur installationerna ska dras och på så sätt 
upptäcka eventuella kollisioner. 
Effektivitet i arbetet noterades av rörmontörerna eftersom det inte behövde lägga ner 
tid på tänka hur rören skulle dras. De kunde göra ändringar och hitta anda lösningar 
utan att behöva ta kontakt med installationsledaren. Detta bekräftar även teoretiska 
ramverket. 

I den teroretiska ramverket redovisas nackdelarna med hårdvaror till teknologin AR i 
dagsläget. Arbetarna tyckte att enheten var för stor och klumpig och var i vägen för 
deras arbete (Chalhoub & Ayer, 2018). 
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Samma uppfattning hade montörerna som deltog i observationerna, installationsledaren 
och projektchefen för pilottesten. Montörer tillägger att arbetskvalitén försämrades på 
grund av att de var tvungna att skifta mellan hjälm och MH. Montörerna och 
installationsledaren svarar att hårdvaran måste integreras med hjälmen eller att den 
måste göras enklare för att användas om man vill implementera AR. Genom att studera 
repondenternas svar och att ha sett MH i användning kan vi konstatera att MH inte är 
lämplig för att användas i produktionsskedet än. Detta kan även styrkas av föreskriftet 
som lagst fram av arbetsmiljöverket, vilket ställer krav på användningen av arbetshjälm 
på arbetsplatsen. 

MH applikation som har skräddarsytts för arbetare hos Skanska är fortfarande bristfällig 
gällande användarvänlighet och funktionalitet menar projektchefen för pilottesten. 
Skanska utför fem pilotprojekt om AR runt om i Sverige där de undersöker MH 
funktioner i arbetet. Det finns ett stort intresse och responsen är positiv bland arbetarna 
i Skanska menar projektchefen. Möjligheten för teknologin att implementeras i Skanska 
verksamhet finns, det är snarare en fråga om när den kommer att implementeras menar 
projektchefen. Detta kan även konstateras av författarna eftersom samtliga iblandade i 
pilottestet på Tänstickan 3 är positivt inställda till teknologin, det är snarare hårdvaran 
som behöver utvecklas. Skankas grundidé är att teknologin ska fungera lika bara oavsett 
hårdvara vilket i sin tur kan förenkla implementering. AR kan då implementeras genom 
mobiltelefoner eller iPads.  

5.2 Hur lämplig är AR för informationsöverföring och 
hantering i byggproduktionen? 

Byggindustrin kräver bättre samordning mellan arbetsledning och arbetare ute på 
byggarbetsplatsen. Detta har målats upp i teoretiska ramen och bekräftades i 
intervjuerna före användning, då arbetsledningen svarade att informationen som går ut 
till arbetarna är tillräcklig. Arbetarna svarade däremot att informationen oftast är 
bristfällande och oftast får de lösa problemen själva genom LPP. 

Före användningen hade montörerna en uppfatning om att MH skulle underlätta 
kommunikation och samordningen. Montörerna berättar efter användningen att 
kommunikationen förenklades och informationsöverföringen förenklades. Detta kunde 
bekräfta deras uppfattning om AR och MH. 

AR har möjlighet och potential för att underlätta informationsöverföringen och 
hanteringen i byggproduktionen, dessvärre behöver man fokusera på att göra hårdvaran 
enklare att använda. AR applikationen bör också vara användarvänlig och enkel. 
Samtliga montörer hade hellre användt mobiltelefonen med AR, dock är Skanskas 
grundidé att arbetarna skall kunna arbeta med händerna fria oavsett om teknologin 
används eller inte används. 

5.3 Hur lämplig är MH för att kunna användas i 
installationsarbeten? 

För att ett nytt arbetssätt eller ett nytt arbetsverktyg skall kunna implementeras i 
byggproduktionen behöver det vara användarvänligt och väldigt enkelt att använda. 
Detta var något som påpekades av många av respondenterna. 

I dagsläget anser montörerna att MH är för stora och klumpiga. Detta försvårar deras 
arbete. Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetshjälm men MH kan inte användas 
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tillsammans med en arbetshjälm i dagsläget. Visualiseringen av installationer var bra 
men det finns utrymme för utveckling. Montörerna menar att plushöjder, måttsättning, 
bättre färgkoder och flera detaljer på byggelementen hade förbättrat visualiseringen. 
Rörmontörerna kunde med hjälp av visualiseringen effektivisera arbetet vilket visar att 
det finns potential för AR att implementeras om hårdvaran är enkel att använda. 

Under observationerna kunde det konstateras att MH inte är lämplig att användas i 
installationsarbeten. Författarna anser att MH inte ska användas i byggproduktionen 
överhuvudtaget i dagsläget. MH är bristfällig för att den ska användas i arbete, man 
behöver utveckla hårdvaran. Skanskas grundidé är att teknologin skall fungera lika bra 
oavsett hårvara.  

5.4 Vilka möjligheter har AR att implementeras i Skanskas 
verksamhet? 

När AR applikationen utvecklas är det viktigt att utvecklaren tänker på 
användarvänligheten och att den har förståelse för byggindustrin. Skanska har utvecklat 
fram en AR applikation i samarbete med IEX. Applikationen har anpassat för 
byggindustrin och Skanska byggarbetare. Alla inblandade i pilottestet, Tändstickan 3, 
är positivt inställda till teknologin och ser möjligheter att det implementeras i Skanskas 
verksamhet. Projektchefen anser att implementationen är ett faktum.  

5.5 Koppling till målet 

Målet med studien är att undersöka om AR som digitalt verktyg kan förbättra 
informationsöverföringen och hanteringen i byggproduktionen samt hur lämplig 
teknologin är för att kunna tillämpas i praktiken.  
Frågeställningarna som besvarar studiens mål har tagit fram potential och 
begränsningnar av teknologin AR i byggnadsbranschen. Studien undersöker 
lämpligheten av AR i byggproduktionen. 
 
Resultatet av frågeställningarna visar att AR har potential att användas som digitalt 
verktyg i byggproduktionen. Informationsöverföringen och hanteringen underlättades 
med hjälp av AR. Montörerna hade tillgång till 3D-modellen direkt och kunde även 
visualisera installationerna som det projekterades. Detta krävde mindre kommunikation 
mellan installationsledare och montörerna. MH hade andra funktioner som skulle 
förenkla kommunikation yttligare, som till exempel skype-samtal. 
AR teknologin är ett bra visualiseringsverktyg anser montörerna och är positivt 
inställda till teknologin. Rörmontörerna kunde med hjälp av MH göra ändringar som 
skulle spara både tid och pengar för projektet. 
Dessvärre behöver hårdvaran utvecklas för att teknologin skall kunna användas i 
byggproduktionen. 
Författarna kan konstatera att AR har potential att tillämpas i praktiken om hårdvaran 
anpassas till byggindutrin. Hårdvaran måste gå att användas med en arbetshjälm och 
ska inte vara i vägen för arbetet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie var beroende av en triangulering för att öka validiteten av insamlade 
empirin. Triangulering kunde uppnås eftersom de inblandade i studien var personer i 
olika åldrar, olika erfarenhetsnivåer och från olika yrkesgrupper. Den insamlade data 
från intervjuerna och observationerna skiljde inte mycket ifrån varandra och det fanns 
synpunkter som var återkommande av majoriteten av respondenterna. Detta förenklade 
analysen av datan och resultatet men gav även validitet till studien. För öka reliabiliteten 
i studien närvarade båda författarna på intervjuerna. Författarna antecknade och 
spelades in intervjuerna och sedan transkriberades intervjuerna. Författarna var 
närvarande under obsevationernan och skrev anteckningar. Om fallstudien hade utförts 
under kontrolledare omständigheter hade studiens reliabilitet varit högre men det hade 
inte speglat hur arbetet utförs egentligen. 

Frågeställningarna var korrekt formulerade för att uppnå målet. Frågeställning (1) och 
(2) undersökte teknologin och hårdvarans möjligheter att motarbeta byggindustrins 
tids- och kostnadsproblem. Skanska vill effektivisera deras arbetssätt genom nya 
ditigala verktyg, vilket studien kunde undersöka med hjälp av frågeställning (2). 
Frågställning (3) undersökte möjligheten för AR att implementeras i Skanska 
verksamhet. Skanska har utrymmet att testa nya digitala verktyg eftersom de har 
tillräckligt med resurser för det. Genom att besvara denna frågeställning kan författarna 
inte dra slutsatsen om att implementaionen kan ske i den svenska byggindustrin. 

Resultet visade att AR har goda möjligheter att implementeras om hårdvaran är enkel 
att använda och om den inte är i vägen för arbetet. Studiens resultat måste anmärkas på 
eftersom observationerna utfördes på fyra montörer under installationsarbeten i ett 
pågående projekt och tiden för observationerna var varierande. Resultatet hade varit 
annorlunda om studien hade börjat tidigare i byggproduktionen och om flera hade fått 
arbeta med denna teknologi. Dock var inställningen till teknologin av samtliga 
inblandade positiv. Resultatet är trovärdigt för studien men mer forskning och 
utveckling behövs för att teknologin skall kunna implementeras helt i byggindustrin. 

6.2 Metoddiskussion 
De kvalitativa metoder som består av semistrukturerade intervjuer och deltagande 
observationer har varit lämpliga för studiens mål. En kvantitativ metod hade enligt 
författarna inte varit relevant, då själva studien baserar sig på upplevelser och 
synpunkter av användare, vilket ger den en märkbart kvalitativ karaktär. Deltagande 
observationer gav författarna djupare förståelse för ämnet och har på så sätt möjliggjort 
för dem att under studiens gång anpassa intervjufrågor för att optimera och öka kvalitén 
på den insamlade datan. Detta gav författarna möjligheten att få en mer direkt kontakt 
med montörerna och på så sätt hjälpa dem få en djupare förståelse av fallstudiens syfte. 
De kvalitativa intervjuerna möjliggjorde även för respondenterna att framföra mer 
utvecklade svar. Mer uppdelade förintervjufrågor  som  anpassas till arbetare,  
respektive  arbetsledning kunde ha gett en djupare förståelse. Detta hade även gett en 
mer individuell empiri som hade fördjupat analysen ytterligare. 
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6.3 Begränsningar 
Studien utfördes under ett pågående projekt där installationsarbeten var i slutskedet, 
vilket påverkar studiens resultat. Det arbeten som medför mest svårigheter var redan 
avklarade vilket minskar resultatens giltighet. Studien utfördes i samarbeten med 
Skanska vilket gör det svårt att generallisera med mindre företag eftersom de inte har 
lika mycket resurser. Dessutom påverkas resultatet av antal deltagare. Fyra montörer 
deltog i observationerna vilket också kan sänka resultaten giltighet. Tiden av 
observationerna var väldigt kort och även detta påverkar resultatet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Samordningsproblem och kommunikationsbrist är ett av dagens problem i 
byggindustrin. Målet med studien blev därför att undersöka hur AR som digitalt verktyg 
skulle underlätta informationsöverföringen och hanteringen samt om teknologin var 
lämplig nog för att användas i praktiken. Studien har visat att mindre kommunikation 
krävs bland montörer och arbetsledare när AR användes men hårdvaran MH behöver 
fortfaranden utveklas. Responsen från de inblandade har varit positiv. AR har goda 
möjligheterna för att kunna implementeras både ur arbetarna synpunkt men även ur 
funktionalitetssynpunkt. 

Rekommendationer: 

§ Hårdvaran till AR behöver utvecklas. Enheten behöver vara enkel att använda 
och ska funka tillsammans med bygghjälmen. 

§ Visualiseringen behöver utveklas. 3D-modeller skall har bättre och mer 
detaljerad visning på färgkoderna i installationerna, måttsättning och plushöjder 
samt  3D-element.  

§ AR borde användas tidigt i byggproduktion för att kunna utnyttja dess fulla 
potential. 

§ Studien visar att mobiltelefon med AR hade varit ett bättre alternativ ur 
arbetarnas perspektiv. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är faktorer som inte har täckst i studien. Vad som borde 
undersökas är vilka förutsättningar det finns för att implementera och integrera AR med 
BIM i en verksamhet på en mer generell nivå. I dagsläget finns mycket teoretiskt 
underlag för AR som ett planeringsverktyg. Så ytterligare förslag till vidare forskning 
är hur lämpligt AR är för projekteringsskedet, samt vilka möjligheter det har att 
effektivisera samordningen.  
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