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Abstract 
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Abstract 

Purpose:  Digitization of the construction industry has increased successively in recent 

years as new efficient BIM tools are launched in the market. New technology improves 

the use of outdated methods and improves quality assurance. BIM as a tool in the 

production stage is not as pronounced as in the other stages of a construction project. 

HVAC production, in general, is characterized by outdated methods and a renewal of 

this stage lies in the time when new efficient tools arrive. BIM360 BUILD is a tool that 

is designed to make building production more efficient. The aim of the report is to 

examine the tool BIM360 BUILD and then find out how this tool can increase the 

quality assurance for HVAC production and to develop implementation strategies. 

Method: The report is a qualitative study based on existing research within the subject. 

Methods for collected empirical data are semi-structured interviews conducted at 

Skanska Sweden AB and Assemblin Ventilation AB and a document analysis of 

BIM360 Build. 

Findings: Interviews at the host company Assemblin Ventilation AB provide a good 

insight into how a nationally large company in ventilation production works today. 

Interviews with the building giant Skanska Sweden AB gives an insight into how 

BIM360 BUILD is used after implementation. With collected empirical data, the issues 

can be analysed, and the BIM tool can streamline many problem areas in the company's 

production. For an implementation, clear guidelines and strategies are required from 

management. 

Implications: Issues, Checklist, Equipment and Task are functions of BIM360 Build 

which is an effective tool for increasing the quality assurance in HVAC production. 

Implementation strategies are required to ensure effective implementation: 

• If digital tools such as BIM360 Build are to be impacted, the proof is required that the 

software has worked before. 

• Some form of expert/support of the program should be available within the 

organization to make it easier for the older generation. 

• All staff who will use the BIM360 Build should be trained on the software to avoid a 

lingering learning and implementation process. 

• A BIM coordinator should be hired to facilitate coordination in their own organization 

and the coordination between other contractors. 

Limitations: The report is delimited to the four functions Issues, Checklist, Equipment 

and Task, which handle deviations, self-checks, materials and delegation of work 

elements in construction production. The report is limited to the ventilation industry, 

but the authors hope that the result can be generalized to other installation branches. 

Keywords: quality assurance, BIM360 Build, implementation, HVAC production, 

digitization.
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Sammanfattning 

Syfte: Digitalisering av byggbranschen har ökat succesivt de senaste åren i takt med att 

nya effektiva BIM-verktyg lanseras på marknaden. Med ny teknik effektiviseras 

föråldrade metoder och kvalitetssäkringen förbättras. BIM som verktyg i 

produktionsstadiet är ej lika utpräglat som i andra skeden av ett byggprojekt. VVS-

produktion överlag präglas av föråldrade metoder och en förnyelse av detta skede ligger 

i tiden då nya effektiva verktyg utvecklas. BIM360 Build är ett verktyg som är 

framtaget för att effektivisera byggproduktion. Målet med studien är att genom 

granskning av utvalda funktioner av BIM360 Build, ge förslag på hur verktyget kan 

förbättra kvalitetssäkringen, samt att ta fram implementeringsstrategier för verktyget 

inom VVS-produktion. 

Metod: Rapporten är en kvalitativ studie med underlag av befintlig forskning inom 

ämnet. Metoder för insamlad empiri är semistrukturerade intervjuer som utförts på 

Skanska Sverige AB och Assemblin Ventilation AB samt en dokumentanalys av 

BIM360 Build.  

Resultat: Intervjuer på värdföretaget Assemblin Ventilation AB ger en bra inblick i hur 

ett nationellt stort företag inom ventilationsproduktion arbetar idag. Intervjuer med 

byggjätten Skanska Sverige AB ger en inblick i hur BIM360 BUILD används efter 

implementering. Med insamlad empiri kan frågeställningarna besvaras, analyseras och 

det står klart att BIM-verktyget kan effektivisera många problemområden inom 

produktionen för Assemblin Vent AB. För en implementering ska lyckas krävs tydliga 

riktlinjer och strategier från företagsledningen.  

Konsekvenser: Issues, Cheklist, Equipment och Task är funktioner i BIM360 Build 

som är ett effektivt verktyg för att öka kvalitetssäkringen inom VVS-produktion. För 

att säkerställa en effektiv implementering krävs implementeringsstrategier:  

• Om digitala verktyg som BIM360 Build ska få genomslag krävs det konkreta 

underlag för att programvaran har fungerat tidigare. 

• Någon form av expert/support av programmen bör finnas tillgänglig inom 

organisationen för att underlätta för den äldre generationen.  

• All personal som ska använda BIM360 Build bör få utbildning om 

programvaran för att undvika en lång inlärnings- och implementeringsprocess.  

• En BIM-samordnare bör anställas för att underlätta samordningen i den egna 

organisationen samt samordningen mellan andra entreprenörer. 

Begränsningar: Rapporten avgränsas till de fyra funktionerna Issues, Checklist, 

Euqipment och Task, vilket hanterar avvikelser, egenkontroller, material och delegering 

av arbetsmoment ute i byggproduktion. Rapporten avgränsar sig till 

ventilationsbranschen men författarna har förhoppning att resultatet kan generaliseras 

till övriga installationsgrenar. 

Nyckelord: kvalitetssäkring, BIM360 Build, implementering, VVS-produktion, 

digitalisering
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Begreppsförklaring 

2D  Pappersritning, tvådimensionell  

3D  Tredimensionell  

AL  Arbetsledare  

BIM  ByggnadsInformationsModellering  

FC  Filialchef 

KMA  Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö  

LM  Ledande montör  

UE  Underentreprenör   

VVS  Värme, Ventilation och Sanitet  
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1 Inledning 
I inledningen beskrivs först bakgrunden till problemet vilket ger läsaren en uppfattning 

om var problemet kommer ifrån samt det klimat som gett uppkomsten. Vidare i 

problembeskrivningen specificeras själva problemet för att senare i mål och 

frågeställningar presentera rent konkreta frågeställningar. Till sist beskrivs de 

avgränsningar som författarna förhåller sig till samt dispositionsbeskrivning.  

1.1 Bakgrund 
Digitalisering är något som genomsyrar hela samhället, främst för att effektivisera och 

kvalitetssäkra olika verksamheter och branscher. Regeringen har som mål att Sverige 

ska vara bäst i världen på digitalisering (Regeringskansliet, 2017). En undersökning 

från svensk byggtjänst visar en tydlig bild av låg digital utvecklingsgrad i en stor del av 

byggsektorn, men menar att den digitala utvecklingen accelererat markant de senaste 

åren (svensk byggtjänst, 2017). BIM, Building Information modeling är ett 

samlingsbegrepp för informationshanterande digitala verktyg inom byggsektorn. Med 

BIM som verktyg är det enklare att tidigt i projektet få en bild av omfattningen, 

samtidigt som hantering av information underlättas (Jongeling, 2008).  

Kvalitetssäkring är ett begrepp som har blivit alltmer viktigt inom byggsektorn. Målet 

med att kvalitetssäkra en produkt är att företagets kunder ska kunna lita på att de får en 

produkt som uppfyller de krav och önskemål som de har begärt (Nordstrand, 2007). En 

god kvalitet kan vara en faktor som påverkar konkurrensen på längre sikt. Ett problem 

med att kvalitetssäkra i produktionen kan vara att projektledaren har en bristande 

helhetsbild av projektet, vilket ofta resulterar i en hög felfrekvens. Bristande 

kommunikation mellan yrkesarbetare och arbetsledning är också ett vanligt problem, 

vilket kan leda till oklarheter och missförstånd som i slutändan påverkar kvaliteten och 

produktiviteten. Digitalisering av byggproduktionen är därav ett sätt att sänka 

kostnaderna och att öka kvaliteten (Albinsson, 2017) 

1.2 Problembeskrivning  
Med dagens BIM-verktyg sker projektering och planering digitalt på ett effektivt sätt. 

När byggprocessen sedermera kommer till produktionsstadiet används fortfarande 

främst vanliga pappersritningar och generellt föråldrade metoder (Svensk byggtjänst, 

2018). Byggsektorn ligger i botten vad gäller digitalisering (Svensk byggtjänst 2017). 

Detta ger upphov till bristfällig uppföljning till kund samt den egna administrationen 

(Byggindustrin 2013). Detta är ett problem för att kunna kvalitetssäkra 

byggproduktionen fullt ut över hela processen. Det saknas effektiva system för 

projektuppföljning för företagsledarna (Byggindustrin 2013). 

Enligt Sacks, Radosavljevic, Barak (2010) präglas byggproduktionen utav oreda. Ofta 

är det en huvudentreprenör som anlitar underentreprenörer beroende på vilken 

upphandling som väljs. Detta leder till att flera olika entreprenörer vistas samtidigt på 

arbetsplatsen med personliga åtaganden. Problem såsom omarbeten och onödig rörelse 

av material och manskap leder till onödig väntetid. Gann & Salter (2000) skriver att 

byggbranschens komplexa projekt kräver kompetens ifrån flera olika företag då 

kompetensen sällan finns hos en enskild entreprenör. Med det tillkommer samspel samt 

samordning mellan flera företag och risk för fel ökar.  

Om implementering av BIM-verktyg vore enkelt hade branschen förmodligen redan 

varit digitaliserad fullt ut. Enligt Goubau (2016) finns ej behovet av BIM för de mindre 



Inledning 

2 

företagen, då dess kunder inte efterfrågar detta, samt att deras projekt i allmänhet ej är 

tillräckligt komplexa. Ytterligare orsak till avsaknad av BIM är av rent kostnadsmässig 

natur då resurser för programvara, samt kompetensträning och tid ej finns hos alla 

entreprenörer.  

Potential för BIM-verktyg i byggproduktionen finns. Macek (2016) skriver om hur 

byggjätten Skanska AB implementerat BIM360 i vissa projekt. Programmet hanterar 

dokumentation på byggarbetsplatsen, samt säkerhet och kvalitetskontroller, vilket lett 

till förbättrad kommunikation mellan intressenter, men även besparingar gällande tid 

och budget. 

Då BIM360 Build implementerats för byggentreprenörerna är det viktigt för 

underentreprenörer att följa med i utvecklingen. VVS är den bransch som ser flest 

fördelar med att införa mer effektiv informationshantering (Svensk byggtjänst, 2014). 

Främst för att skapa en konkurrenskraftig tjänst, men även för egen vinning. Assemblin 

Ventilation AB är ett rikstäckande och ledande företag inom ventilationssektorn. Det är 

därför intressant att undersöka möjligheten för förbättring inom VVS-produktion med 

hjälp av BIM360 Build.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att genom granskning av utvalda funktioner av BIM360 Build, ge 

förslag på hur verktyget kan förbättra kvalitetssäkringen, samt att ta fram 

implementeringsstrategier för verktyget inom VVS-produktion. 

- Hur kan kvalitetssäkring förbättras inom VVS-produktionen med hjälp av 

BIM360 Build?  

- Hur kan verktyget implementeras för organisationer inom VVS-produktion? 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till ventilationsbranschen och hur BIM360 Build kan 

användas i produktionsskedet för just denna installationsgren. Funktionerna i BIM360 

Build avgränsas till ”issues”, ”checklist”, ”task” och ”equipment”. Studien sker hos 

företagen Assemblin Ventilation AB och Skanska Sverige AB. 
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1.5 Disposition 

 

1

• Första kapitlet inleds med en bakgrund och en problembeskrivning 
om behovet för BIM och digitala verktyg i VVS-branschen. Därefter 
redovisas målformuleringen för arbetet samt de två 
frågeställningarna som arbetet bygger på. Kapitlet avlsutas med 
avgränsningar. 

2

• Andra kapitlet innehåller de vetenskapliga metoder författarna har 
valt för att samla in data, samt hur arbetet ska genomföras. Kapitlet 
fokuserar även på hur trovärdig den insamlade datan är för rapporten.

3

• Tredje kapitlet är Teoretisk ramverk. Kapitlet behandlar de valda 
teorier som ligger till grund för arbetet. De fyra teorier som valts är 
Möjligheter med BIM i VVS-produktion, Kvalitetssäkring, Digitala 
verkyg och Attityder samt intställningar till förändringar i 
byggproduktionen.

4
• Fjärde kapitlet är Empirin. Detta kapitel innehåller dokumentanalys 

samt utförda intervjuer.

5

• Femte kapitlet är Analys och resultat. Kapitlet innehåller en analys 
av den insamlade emperin som jämförs med det teoretiska ramverket 
för att komma fram till ett resultat som är enig med 
målformuleringen.

6

• Det sista och sjätte kapitlet är Diskussion och slutsats. Kapitlet 
omfattas av en kort sammanfattning av arbetets resultat. Därefter 
diskuteras resultat, trovärdighet, metoder och eventuella misstag. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver hur arbetet går till, vilka metoder och strategier som används för 

att besvara de frågeställningar som beskrivits i tidigare kapitel. Inledningsvis förklaras 

vilken undersökningsstrategi som valts. Vidare visas kopplingen mellan datainsamling 

och frågeställningar. Vidare beskrivs varje datainsamlingsstrategi mer detaljerat innan 

kapitlet avslutas med ett stycke om trovärdigheten av det omnämnda.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapporten är en kvalitativ studie, i form av en fallstudie som enligt Patel & Davidson 

(2015) är en undersökning som lämpar sig bäst på en mindre avgränsad grupp eller 

organisation. Tanken med fallstudien är att få en bred helhetsbild av problemet och en 

så djupgående och täckande information som möjligt. Författarna använder sig av två 

olika metoder i form av en dokumentanalys och kvalitativa intervjuer som 

informationskälla till studien. Tanken med detta är att kunna koppla samman insamlad 

kvalitativa data med vetenskapliga dokument för att sedan analysera detta och på så sätt 

få svar på frågeställningarna. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

- Hur kan kvalitetssäkring förbättras inom VVS-produktionen med hjälp av 

BIM360 Build?  

För att besvara frågeställningen utförs en dokumentanalys av BIM360 Build. 

Dokumentanalysen ligger till grund för hela rapporten och görs för att få en förståelse 

för hur programmet och dess funktioner fungerar. Med utvunnen kunskap om BIM-

verktygets användningsområden ges förslag på hur kvalitetssäkring kan förbättras. 

Dokumentanalysen innefattar granskning av manualer och litteratur om programmet.  

Med kunskap om BIM360 Build och dess funktioner specificeras de områden som 

programmet kan hantera och på så sätt ges grund för intervjufrågorna. Intervjuerna 

utförs på företaget Assemblin Ventilation AB i Jönköping där olika roller inom 

produktionen intervjuas för att få en bild av hur produktionen bedrivs idag. Skanska 

Sverige AB i Jönköping som arbetar med verktyget BIM360 Build intervjuas också för 

att få en bild av hur verktyget fungerar för dem. Enligt Figur 1 nedan visas kopplingen 

mellan frågeställning 1 och vilka metoder som använts för att besvara frågeställningen.    

 

 

 

 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställning 1 och metoder för datainsamling. 
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- Hur kan verktyget implementeras för organisationer inom VVS-produktion? 

Denna frågeställning besvaras med dokumentanalys och intervjuer som visas enligt 

Figur 2 nedan. Dokumentanalysen innefattar granskning av manualer och litteratur om 

programmet vilket kommer resultera i en bild av programvarans komplexitet och då 

också implementeringsomfattning. 

Kvalitativa intervjuer görs på Assemblin Ventilation AB för att ge en bild av hur 

produktionen är organiserad idag och hur inställningen till digitala verktyg i 

produktionen är. Intervjuer genomförs även på Skanska Sverige AB som redan har 

implementerat BIM360 Build, för att på så sätt få en bild av hur de arbetar och hur de 

implementerat verktyget.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställning 2 och metoder för datainsamling. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Avsnittet innefattar de olika metoder som används för att samla in data till rapporten. 

Litteraturstudie lämpar sig för de teoretiska ramverk som skrivits då mycket forskning 

och artiklar har publicerats om de valda teoriavsnitten och mycket information går att 

utvinna utifrån dessa. En dokumentanalys är att föredra vid empiriframtagning för 

programvaran BIM360 Build då manualer och handböcker för programvaran definieras 

som dokument i sammanhanget. Resterande Empiri handlar om själva användandet av 

BIM360 Build i praktiken samt dess potential som verktyg. För att samla in denna 

information lämpar sig därför semistrukturerade intervjuer då fria och öppna svar från 

intervjupersonen ger ett bra underlag för arbetet. Med dessa metoder kommer de båda 

frågeställningarna att kunna besvaras. 

2.3.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie ligger till grund för det teoretiska ramverk som i sin tur är en 

fördjupning av tidigare forskning kring ämnet. Litteraturstudien ger författarna 

förberedelser och förkunskaper inför de kvalitativa intervjuerna med hjälp av metoder 

och hjälpmedel som Patel & Davidson (2015) skriver om.   

2.3.2 Dokumentanalys  
Yin (2015) menar på att analys av olika dokument har en stor relevans vid utförande av 

en fallstudie. Enligt Patel & Davidson (2015) kan exempel på dokument vara 

information från internet, facklitteratur, tidningar och officiella handlingar. 

Hur kan verktyget 

implementeras för 

organisationer inom 
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Dokumentanalysen ligger till grund för rapportens utformning. För rapporten kommer 

en dokumentanalys ske då information om programmet BIM360 Build sökes inom 

diverse dokument. 

2.3.3 Intervjuer 
Intervjuer genomförs på Assemblin Ventilation AB och Skanska Sverige AB där olika 

roller inom produktionen intervjuas. Intervjuerna är av semistrukturerad art vilket enligt 

Patel & Davidsson (2015) betyder att frågorna är bestämda sedan tidigare och belyser 

specifika teman som intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på. Syftet med 

de kvalitativa intervjuerna är att få en bild av respondenternas uppfattningar om 

fenomenet. Intervjufrågorna utformas först efter dokumentanalysen har utförts för att 

på så sätt kunna specificera de teman som intervjufrågorna ska fokusera på. I tabell 1 

nedan visas de tänkta intervjupersonernas roller, erfarenhet, företag och tid för 

intervjun.  

 

Tabell 1. Intervjuschema. 

Roller Företag Erfarenhet  Intervjutid  

Filialchef Assemblin Vent AB 20 år 19:56 min 

Arbetsledare 3 Assebmlin Vent AB 6 år 11:29 min 

Arbetsledare 4 Assemblin Vent AB 30 år 24:16 min 

Ledande montör 1 Assemblin Vent AB 25 år 18:02 min 

Ledande montör 2  Assemblin Vent AB 40 år 16:23 min 

Produktionschef Skanska Sverige AB 20 år 08:05 min 

Arbetsledare 1 Skanska Sverige AB 2 år 27:13 min 

Arbetsledare 2  Skanska Sverige AB 1,5 år 18:38 min 

 

2.4 Arbetsgång 
Som förberedelse inför arbetet görs en litteratursökning för att få en bakgrund och 

grundkunskap om ämnet. Sökningar görs från erkända databaser som Scopus och 

Google Scholar med sökord som Building information model*, implemantation, 

production och attitudes.  

Den undersökande fasen består av datainsamling i form av dokumentanalys och 

intervjuer. Intervjuer görs på både Assemblin Ventilation AB och Skanska Sverige AB 

där intervjuerna är av en semistrukturerad art som belyser vissa teman som 

respondenterna får ta del av innan intervjuerna genomförs.  Intervjuerna på Skanska 

görs först för att få en bild av hur de arbetar med verktyget och hur implementeringen 

har gått till. Därefter granskas BIM360 Build med en dokumentanalys, för att få en 
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större kunskap om programmet och dess funktioner. Med utvunnen kunskap utförs 

intervjuer på Assemblin, för att ta reda på hur de arbetar i produktionen idag och hur 

inställningen är till digitala verktyg.  

I den sista analyserande fasen sammanställs respondenternas svar och analyseras med 

underlag i rapportens teoretiska ramverk och dokumentanalys.  

2.5 Trovärdighet 
Enligt Patel & Davidson (2015) finns det ett samband mellan validitet och reliabilitet, 

de menar att fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. Validitet 

menas att man mäter det man avser att mäta medan reliabilitet innebär att det vi mäter 

är relevant och tillförlitligt. För att stärka validiteten får respondenterna ta del av de 

teman som intervjufrågorna berör i förhand.  

För att ytterligare stärka validitet har författarna använt sig av källtriangulering. 

Källtriangulering innebär att personer med olika relation till problemet intervjuas (Patel 

& Davidson, 2015). Rapporten innehåller intervjuer med Skanska som redan har 

implementerat BIM360 Build och intervjuer med Assemblin som ej har implementerat 

BIM360 Build. På så sätt fås två olika perspektiv om ämnet och dess problem.  

Rapporten är en kvalitativ fallstudie vilket innebär att graden validitet beror på hur 

författarna lyckas skaffa sig tillräckligt med underlag för att kunna göra trovärdiga 

tolkningar av insamlade data (Yin, 2015). Yin (2015) anser att den insamlade data bör 

dokumenteras och kontrolleras genom hela studieprocessen för att säkerhetsställa 

reliabiliteten. Vilket utförs av författarna vid varje analys, studie och intervju. 

Metodvalet semistrukturerad intervju används för att stärka reliabilitet av 

undersökningen vilket även Patel & Davidson (2015) betonar. Intervjuer genomförs 

under inspelning och därefter analyseras den insamlade data. Detta för att undvika att 

väsentlig information försummas men även för att intervjuerna ska flyta på bättre. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
Frågeställning 1, Hur kan kvalitetssäkring förbättras inom VVS med hjälp av BIM360 

Build?, besvaras med stöd av avsnitt 3.2 Möjligheter med BIM i VVS-produktionen, 

avsnitt 3.3 Kvalitetssäkring och avsnitt 3.4 Digitala verktyg (se Figur 3). 

Frågeställning 2, Hur kan organisationer inom VVS implementera BIM360 Build?, 

besvaras med stöd av avsnitt 3.5 Attityder och inställningar till förändringar i 

produktionen inom byggbranschen och 3.2 Möjligheter med BIM i VVS-produktionen 

(se Figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teori. 

3.2 Möjligheter med BIM i VVS-produktionen  
Building information model (BIM), är ett begrepp som innebär att information om olika 

byggnadsprojekt kan samlas in, lagras och användas på ett systematiskt och 

kvalitetssäkrat sätt med hjälp av en 3D-modell (Jongeling, 2008). Enligt Roupé, 

Viklund-Tallgren, Johansson & Andersson (2014) går utvecklingen inom 

byggbranschen alltmer från 2D-ritningar till BIM-tekniken och dess 3D-modeller. 

Frågeställning 1 

Frågeställning 2 

BIM i 

byggproduktionen 

Attityder och 

inställningar till 

förändringar i 

byggproduktionen 

Kvalitetssäkring i 

byggproduktionen 

Digitala verktyg 
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Jämfört med den tidigare 2D-tekniken kan BIM-tekniken inom VVS-branschen 

underlätta informationshanteringen, visualisering och digitalisering för byggprojekt. I 

3D-modellerna finns detaljerad information om material som ventilationsrör och dess 

komponenter. Modellen lagrar även information om storlek, prestanda och höjd vilket 

kan förbättra kvaliteten i produktionen. En annan viktig aspekt som BIM kan underlätta 

för VVS-branschen är kollisionskontroller. Med en välgjord 3D-modell redan i 

projekteringsstadiet kan kollisonskontrollfunktionen visa eventuella kollisioner mellan 

rörledningar och konstruktion. Kan man tidigt lösa kollisionskonflikter resulterarar det 

i effektiv minskning av omarbetning och nedkortning av byggtiden (Lu-lu, Yue-jin, & 

Lang, 2016). 

Informationen som erhålls i BIM-modellen består inte bara av information av 

byggnadens geometri. Modellen kan också innehålla information om kostnader för 

byggnadsdelar (5D) och tidsenheter av själva byggandet (4D). Möjligheter finns att 

koppla på tidsplaner på den befintliga BIM-modellen, detta möjliggör att man kan 

simulera och analysera den tänkta produktionsplanen. Vidare kan man då överbrygga 

och minska skillnaden mellan huvudtidplaner som skapades i projekteringsstadiet och 

tidplaner i produktionen (Roupé et al., 2014).  

Eastman, Teischolz, Sacks & Liston (2011) menar att med BIM finns många fördelar 

som till exempel förbättrad produktivitet, kvalitet och samarbete. För 

underentreprenörer som VVS kan det därför vara betydelsefullt att använda BIM för att 

förbättra marknadsföringen och på så sätt lättare konkurrera i framtida upphandlingar.  

3.3 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring är ett begrepp som innebär systematiska förberedelser för att 

säkerställa ett arbetes kvalitet. Med kvalitetssäkring hanteras den process som leder 

fram till rätt kvalitet, de vill säga de krav som kunden ställt (Hansson, Olander, Landin, 

Aulin & Persson, 2017). 

Redan på tidigt 1800-tal uppstod behov av kvalitetstekniker i Sverige för att 

säkerhetsställa kvaliteten av byggprojekt. 1800-talet kännetecknas av industrialismen 

som innebar växande organisationer och komplexare tillverkningsprocesser. Arbetare 

inom byggbranschen drillades hårt och skulle utföra sina arbetsmoment så fort som 

möjlig. Vilket i sin tur ledde till en hög felfrekvens, höga reklamationskostnader och 

påverkade kundens nöjdhet. Kontrollarbetet var och är även idag en viktig metod för 

att säkerhetsställa kvaliteten av byggprojekt. Kontrollarbetet anses dock vara ett 

kostsamt och svårt moment på grund av att byggbranschen är en tidspressad bransch 

som innehåller ackordsbaserade löner. Vilket leder till att det ofta slarvas med 

kontrollarbetet vilket i sin tur påverkar kvalitetssäkringen (Hansson et al., 2017). 

Dålig kvalitet i byggbranschen beror inte bara på svagt utförda kvalitetskontroller av 

huvudentreprenören, utan de fel som uppstår i produktionen beror oftast på dålig 

ledning och kommunikation. En annan anledning är att byggbranschen styrs mycket av 

pengar, vilket medför billigare och sämre materialval, samt billiga och okvalificerade 

underentreprenörer. Underentreprenörer spelar en viktig roll i konstruktionskedjan, och 

deras urval och förvaltning är grundläggande för att säkerhetsställa projektkvaliteten. 

Kvalitetssäkringen kan därför förbättras om huvudentreprenörer och 

underentreprenörer samverkar och samarbetar för att säkerhetsställa kvalitet (Zeng, Tse 

& Tang, 2018).  
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Nordstrand (2007) anser att för att säkerhetsställa att kunderna ska få den produkt som 

de eftersträvar krävs det att man arbetar efter kvalitetssystem. Entreprenörer kan skapa 

sina egna kvalitetssystem som oftast bygger på principerna enligt ISO 9000-standarden. 

Hansson et al. (2017) menar att kvalitetssystemen ska användas som ett styrinstrument 

som ska leda till att minska kostnader för fel och på så sätt öka lönsamheten. Genom 

bra kvalitethantering kan verksamheter inom byggbranschen få ett ökat förtroende och 

på så sätt vara konkurrenskraftiga.  

3.4 Digitala verktyg  
Digitala verktyg började användas i produktionen i takt med att de första 

smarttelefonerna blev introducerade på marknaden. Dessa telefoner hade möjligheten 

att hantera textmeddelanden i form av mail vilket var väldigt användbart på en 

byggarbetsplats där man inte alltid är stationerad vid en dator. Från detta har det med 

en otrolig fart utvecklats till att det idag finns surfplattor av olika slag tillgängligt både 

till administrationen men även ledande montörer och hantverkare (Sattineni & Schmidt, 

2015).  

Användandet av mobila, digitala verktyg såsom laptops och surfplattor ger fördelar i 

form av modelldriven dokumentation och där med ökad möjlighet till 3D-simulering. 

Samtidigt som det förenklar kommunikationen över hela processen. (Bowden, Dorr, 

Thorpe & Anumba, 2006). Mobila datorer har blivit det mest framträdande verktyget 

för att förbättra effektiviteten inom data och informationshantering på 

byggarbetsplatsen (Son, Park, Kim & Chou, 2012). 

3.5 Attityder och inställningar till förändringar i 
byggproduktionen  
Förändring och utveckling är en naturlig del i alla branscher, det är allmänt känt att 

byggbranschen länge varit efter andra då utveckling ej har skett i den omfattning andra 

branscher lyckats med. Detta har lett till att kritik riktats mot branschen. Kritiken mot 

byggsektorn menar på att en ökad produktivitet bidrar till samhället i form av billigare 

boende samt mer infrastruktur för pengarna. (Ingemansson, 2012).  

Motsättning för förändring och utveckling i byggsektorn är att branschen är väldigt 

projektstyrd. Ursäkter att man ej har långa serier att fördela investeringskostnaderna på 

är vanliga, detta till skillnad från många industrier. De vunna projekten man har säkrat 

kanske inte är tillräckliga för att göra vissa investeringar lönsamma direkt. Man drar sig 

ur då man ej ser någon lönsamhet på kort sikt. Det finns även tendenser som visar på 

att man dömer ut ny teknik tidigt på grund av kostnadsskäl då enligt tidigare nämnd 

principkostnader för utbildning och programvaror blir för höga.  (Edgar, 2002). Med 

detta som utgångspunkt blir balansgången mellan att ligga i framkant gällande 

utveckling och kunna leverera bra resultat för stunden långt ifrån enkel. För att vågen 

ska väga över i riktning förändring framför snabba resultat krävs en motiverad ledare 

med ett tydligt syfte och en klar framtidsbild som samtliga anställda ska kunna anknyta 

sig till (Kotter, 2013). 

Det är dock ingen nyhet att byggbranschen håller på att digitaliseras över hela 

processen. Svensk byggtjänst gjorde (2017) en undersökning baserad på intervjuer med 

300 chefer inom byggsektorn. Den generella uppfattningen av nuläget var att över 

hälften var väl medvetna om innebörden av digitalisering men att den interna 

utbildningen eller företagets kunskapsbank inom BIM var för låg för att anses vara 
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digitaliserade. Det framgår även i undersökningen att det finns en stor insikt hos 

entreprenörerna om behovet och möjligheten med en digitalisering av byggprocessens 

alla delar för en ökad ekonomisk vinning samt en bättre tjänst gentemot kunden. Enligt 

undersökningen anser tre fjärdedelar att de har kommit halvvägs gällande digital 

utveckling och ser en ökande satsning de kommande åren (Svensk byggtjänst, 2017). 

I studien kan man även se en generellt positiv inställning gällande digital utveckling då 

man ser stor möjlighet att effektivisera samarbete och kommunikation i byggprocessen. 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
All vinstdrivande verksamhet måste ha en kvalitet på sin produkt eller tjänst som ger 

möjligheten för konkurrens på marknaden. Kvalitetssäkring blir därför ett verktyg för 

ett företag att säkerställa sin egen kompetens. Hur denna egenkontroll utförs har genom 

åren skiftats. Med den allmänt omfattande digitala utvecklingen i samhället blir det 

naturligt att även användandet av digitala verktyg blir en del i kvalitetssäkringen då 

forskning visar på att användandet av digitala verktyg ökar kvaliteten inom 

byggproduktionen på många plan. Inte minst via BIM-verktyg som håller på att ta 

byggbranschen från pappersritningar in i 3D-modelering som har givit 

installationsföretagen en enklare vardag då samordning av installationerna sinsemellan 

underlättas drastiskt i en 3D-modell. Utöver det finns det stor potential med 

användandet av BIM då information som kostnad och tider också kan hanteras digitalt 

via dessa verktyg. Forskare påstår att användandet av BIM ger en direkt förbättrad 

produktivitet, kvalitet och samarbete. I takt med mjukvarans frammarsch i form av nya 

BIM-verktyg följer hårdvaran med. Dagens byggarbetsplats är mer ofta än sällan 

utrustade med smarttelefoner, surfplattor och laptops. Vilket krävs för att kunna 

integrera BIM med produktionen. Den moderna byggarbetsplatsen kan ses som 

främmande om man tillhör den äldre skolan då allt hanterades manuellt. Men utveckling 

åt det digitala hållet är oundvikligt i längden och ansatsen dit är vad som måste hanteras 

i nuläget. Det är därför intressant att studera inställningen till denna ofrånkomliga 

digitala process branschen klivit in i och kommer att behandla många år framåt. 

Företagsledare ser utvecklingen som något positivt men utmaningen är bra mycket 

större än att motivera de anställda då produktionen i stort har sett oförändrad ut under 

en lång tid och hantverkare måste motiveras att arbeta på ett nytt sätt.  
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4 Empiri 
Kapitlet innehåller intervjuer på Skanska Sverige AB där det undersöks hur de 

implementerat BIM360 Build och hur programmet kan underlätta i byggproduktionen. 

Vidare görs en dokumentanalys där författarna analyserar programmets funktioner 

Issues, Checklist, Euqipment och Task på djupet. Till sist utförs intervjuer på 

Assemblin Ventiliation AB för att ta reda på hur det sköts i produktionen 2019 och hur 

inställningen till digitala verktyg är i organisationen.  

4.1 Intervjuer på Skanska Sverige AB  
Semistrukturerade intervjuer utförs på projekt Dialogen i Jönköping där två 

arbetsledare och en produktionschef svarar på hur dem använder BIM360 Build i 

produktionen. Den insamlad data, i form av intervjuer sammanställs nedan enligt olika 

teman som belyser verktyget.  

4.1.1 Användningsområden  
Enligt respondenterna används BIM360 Build främst av arbetsledningen ute i enskilda 

projekt men andra aktörer så som beställare, UE och kollisionssamordnare använder 

också programmet. Programmet innefattar ett flertal funktioner men på projekt 

Dialogen används enbart funktionerna Checklist och Issues. AL 2, förklarar att 

Checklist fungerar på så sätt att en mall görs i internetversionen där arbetsledarna 

skriver upp de punkterna som ska kontrolleras för varje arbetsmoment. En av punkterna 

kan till exempel vara att täckskiktet faktiskt är monterat som det ska vara enligt ritning. 

Därefter kontrolleras dessa punkter på plats och bockas av i programmet. 

Dokumentation och foto av arbetsmomentet läggs in i programmet, detta görs främst 

för att verifiera för beställaren vid besiktning att man har kontrollerat de olika 

momenten under byggtiden (se Bilaga 2).  

Issues fungerar liknande som Checklist att man har ritningar som underlag. Så när en 

avvikelse uppstår ute i fältet sätter man en markering på ritningen vart avvikelsen 

uppstod. Därefter kan man i programmet skriva vem som är ansvarig för avvikelsen och 

då får ansvarig en notis på sin Ipad vad som ska åtgärdas.  

De intervjuade anser att samordning, ritningshantering, egenkontroller och 

avvikelsehantering underlättas med hjälp av BIM360 Build. Tidigare gjordes till 

exempel egenkontroller i pappersform vilket påverkade tjänstemannatiden men nu när 

det sker digitalt med hjälp av verktyget kan det sparas in på tjänstemannatiden. Enligt 

AL1, är avvikelsehanteringen en viktig del av samordningen mellan de olika inblandade 

disciplinerna i projektet. Genom funktionen Issues kan man lättare se vem som är 

ansvarig för den avvikelse som uppstår och på så sätt undviker man konflikter. De 

intervjuade menar även att 3D-modellen som är kopplad till BIM360 Build underlättar 

mycket ute i produktionen. Den största anledningen till detta är att man kan se projektet 

och arbetsmoment med hjälp av modellen och därefter kunna skapa sig en klarare bild 

av hur det ska utföras (se Bilaga 1).  

4.1.2 Underentreprenörer  
På projekt dialogen är det upphandlat i kontraktet att UE ska använda funktionen Issues 

för att underlätta hanteringen av avvikelser. Många UE använder också programmet för 

sina egna egenkontroller men det är inget krav. Skanska hade informationsmöten med 

alla UE inför projektet där de gick igenom hur egenkontroller och avvikelser kunde 

underlättas med hjälp av BIM360 Build. UE använder Skanskas licens men ett krav 
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från Skanskas håll är att UE ska införskaffa egna surfplattor. Respondenterna menar att 

Skanska ser fördelar med att involvera UE i programmet för att underlätta samordning 

och konflikthantering. 

4.1.3 Implementering  
De intervjuade på Skanska svarade på frågor angående hur de har implementerat 

BIM360 Build i Jönköping. De menar att det var ett centralt beslut från Skanska att 

digitala verktyg som BIM360 Build skulle implementeras för att underlätta och 

förbättra produktionen. Enligt AL1, var en av anledningarna till detta beslut att man 

ville få bukt med garantikostnaderna och kunna härleda var i produktionen de kom ifrån 

(se Bilaga 1).  

De intervjuade kom i kontakt med BIM360 Build genom en informationsdag där olika 

digitala verktyg diskuterades. Enligt respondenterna var det inget krav att digitala 

verktyg ska implementeras utan de ville bara visa hur det kan underlätta och förbättra 

produktionen. Sedan är det upp till varje projektansvarig att bestämma om behovet finns 

och därefter implementera verktyget. Arbetsledarna som främst arbetar med 

programmet har inte fått någon utbildning utan har fått lära sig programmet på 

egenhand genom manualer och lathundar som funnits tillgängliga. De intervjuade anser 

att det tar tid att lära sig ett nytt program och därav går implementeringen långsamt.  

4.2 Dokumentanalys av Bim360 Build  
BIM360 Build är ett digitalt verktyg i byggproduktionen som kombinerar 

mobilteknologi på arbetsplatsen med molnbaserat samarbete och rapportering. 

Verktyget innefattar olika funktioner som ska underlätta kvalitetsarbetet, minska 

omarbetning och spåra projektframsteg (Autodesk, 2018). Kapitlet avhandlar 

funktionerna Issues, Checklist, Task och Equipment.   

4.2.1 Issues  
Issues är en funktion som hanterar avvikelser och fel som uppstår i produktionen på 

byggarbetsplatser. Alla ritningar som tillhör projektet finns tillgängliga i programmet 

och ligger till grund för funktionen. När en avvikelse uppstår markeras denna i en 

surfplatta eller mobiltelefon var någonstans på ritningen avvikelsen finns. I funktionen 

kan man notera vad det är för typ av avvikelse och skriva in en noggrannare beskrivning 

om problemet. Därefter väljs vem som är ansvarig för avvikelsen och denna får då en 

notis på sin mobila enhet om vad som ska åtgärdas. Sedan kan man lätt spåra de olika 

avvikelserna och även kommentera samt ställa frågor om avvikelsen under tiden det 

åtgärdas (se Figur 4).  
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Figur 4. Visar hur man skapar en ”New Issue” (Autodesk, 2018). 

I funktionen kan avvikelsemallar läggas till för de problem och arbetsmoment som 

upprepas under projektet (se Figur 5). Beroende på hur detaljerat mallarna och hur 

mycket förberedelser man gör kan det underlätta och även snabba på hanteringen ute i 

fält. En stor del av funktionen är att bifoga bilder, dokument, mappar och webblänkar 

till varje specifik avvikelse (Cadac, 2013). 

 

Figur 5. Bilden illustrerar hur man kan spåra de tilldelade Issues från arbete till 

slutförd inspektion (Autodesk, 2018). 
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4.2.2 Checklist 
Checklist är en funktion som underlättar kvalitetsarbetet i form av digitala 

egenkontroller. Egenkontrollerna skapas med de mallar som finns tillgängliga i 

BIM360 Build men det går också att skapa egna mallar så att det passar användaren. 

Mallarna består av olika arbetsmoment som ska kontrolleras för att säkerhetsställa 

kvaliteten för det enskilda fallen. 

När en Checklist skapas är första steget att namnge vilket arbetsmoment som ska 

kontrolleras till exempel en innervägg (se Figur 6). Därefter skrivs en kort beskrivning 

om momentet och vilken disciplin som är ansvarig för eventuella brister och avvikelser. 

Arbetsmomentet taggas på ritning för att se var den är lokaliserad. När en Checklist är 

skapad läggs de punkter till som ska kontrolleras. En kontrollpunkt kan till exempel 

vara att det är rätt CC-avstånd mellan reglarna i innerväggen. Kontrollpunkterna 

beskrivs kortfattat och kopplas till ansvarig part (se Figur 7).  

Figur 6. Bilden visar hur Checklist kan skapas i webbläsarläge (Autodesk, 2018). 

Ansvarig part kontrollerar därefter arbetsmomentet och svarar om det är kontrollerat 

eller ej. Det andra disciplinerna kan följa upp arbetet och under tiden ställa frågor i 

kommentarsfältet. En viktig del av funktionen precis som i Issues är att det går att bifoga 

dokument och bilder till varje kontrollpunkt (Cadac, 2013). 
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Figur 7. Bilden visar hur Checklist ser ut i surfplatta eller mobiltelefon ute i fält 

(Autodesk, 2018). 

4.2.3 Equipment 
Equipment är ett verktyg inom BIM360 Build vars främsta användningsområde är att 

spåra och hantera material eller fysiska objekt. Alla typer av fysiska objekt man vill 

logistikhantera går att skriva in i funktionen. I funktionen finner du alla objekt som förts 

in i programmet där man även kan kolla objektens egenskaper. Egenskaperna för ett 

objekt går att ändra och innefattar olika typer av information. Exempelvis ett 

luftbehandlingsaggregat där status om den är levererad eller beställd går att ändra eller 

vilken våning luftbehandlingsaggregatet ska vara på eller vilken plats den förvaras på.  

Det går även att fästa dokument och andra filer på ett objekt i programmet så som 

manualer eller dylikt. Via Equipment funktionen går det även att se om ett objekt är 

kopplat till någon checklist eller task. Om projektet är kopplat till en 3D-modell som 

visas i Figur 8, går det också att via Equipment funktionen se specifikt var varje objekt 

är i modellen (Warren, 2017). 
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Figur 8. Bilden visar hur funktionen Euqipment kan kopplas 3D-modell i surfplatta 

eller mobiltelefon (Autodesk,2018). 

4.2.4 Tasks  

Tasks är ett verktyg som möjliggör att skapa och hantera uppgifter för ett projekt, 

uppgifterna kan tilldelas till olika individer och företag inom projektet (se Figur 9). Ett 

exempel hade kunnat vara ett filterbyte för ett luftbehandlingsaggregat. Då kan en 

arbetsledare skapa en Task och delegera den till en specifik yrkesarbetare som får 

uppgiften i sin surfplatta. I programmet kan yrkesarbetaren under funktionen task se 

specifik information gällande uppgiften. Denna information är beskrivning om vad som 

ska göras samt datum uppgiften förväntas vara utförd. Till en Task kan det finnas 

bifogade dokument samt bifogad Equipment till exempel vilket 

luftbehandlingsaggregat och en pdf med filterspecifikation (Autodesk Building 

Solutions, 2017). 



Empiri 

18 

 

Bild 6. Bilden visar funktionen Task i webbläsarläge (Autodesk,2018). 

4.3 Intervjuer på Assemblin Ventilation AB  
Semistrukturerade intervjuer utförs på Assemblin Ventilation AB där roller i 

produktionen intervjuas. Intervjuerna baseras på hur de arbetar med de utvalda 

funktionerna Issues, Checklist, Euiqipment och Task i produktionen idag, samt att få 

en bild av hur inställningen till digitala verktyg och implementering är.  

4.3.1 Hur hanteras funktionerna Issues, Checklist, Euiqipment och Task 
ute i produktionen år 2019?  

4.3.2 Avvikelsehantering  
Avvikelsehantering på Assemblin hanteras år 2019 olika, beroende på vilket projekt du 

är på samt vem det är som hanterar avvikelsen. Det system som företaget använder sig 

av generellt är att montörer ska dokumentera och fotodokumentera de avvikelser som 

uppstår i en dagbok analogt eller digitalt, vilket sedan kan skickas vidare till 

arbetsledningen för vidarehantering. Vid större projekt finns det ofta en 

installationssamordnare på bygget, LM2 är tydlig med att avvikelsehantering i dessa 

fall sker i direkt kontakt med byggentreprenörens installationssamordnare utan någon 

vidare dokumentation åt det egna företaget (se Bilaga 7).  

Med dagbokskonceptet som grund hanteras idag inte avvikelserna exakt på detta vis. 

Samtliga respondenter är eniga om att så mycket som möjligt löses på plats utan någon 

som helst dokumentation. När en avvikelse ej kan lösas berättar LM1 om att han 

dokumenterar och fotar ärendet och skickar vidare till sin arbetsledare utan någon 
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personlig dokumentation (se Bilaga 1). AL3 menar på att upp till 90% av avvikelserna 

inte lämnar bygget eftersom det oftast slarvas i dokumentationshanteringen och istället 

hanteras på plats (se Bilaga 5).  

De avvikelser som hamnar hos arbetsledningar och är befogade att bli ÄTA-arbeten 

dokumenteras av arbetsledaren i ett BIM-program som heter CAMVENT där dessa 

sedan blir godkända och betalning kan erhållas. 

4.3.3 Egenkontroller  
Enligt FC används ett analogt system för egenkontroller i dagsläget. Egenkontrollerna 

fungerar på så sätt att arbetsledaren förbereder de punkter och moment som ska 

kontrolleras i pappersform som sedan förs in i en KMA-pärm. Pärmen skickas sedan ut 

på bygget där tanken är att man som yrkesarbetare ska kontrollera dessa punkter. FC är 

medveten om att egenkontroller överlag sköts dåligt och att man inte förstår värdet i en 

väl genomförd egenkontroll, men också att det är ett väldigt tungt arbete rent 

pappersmässigt för en projektledare/arbetsledare att ta fram en bra egenkontroll (se 

Bilaga 4).  

AL3 belyser problemet med att egenkontrollerna endast finns tillgängliga via en KMA-

pärm då man som arbetsledare inte kan ta del av egenkontrollerna i realtid utan måste 

rent fysiskt åka ut till byggarbetsplatsen för att ta del av de önskade uppgifterna (se 

Bilaga 5).  

Respondenterna är eniga om att egenkontroller sköts allmänt dåligt ute i produktionen. 

Eftersom pappersarbetet tar tid så väljs ofta att egenkontroller delas upp grovt, till 

exempel så görs bara kontroller för varje plan. FC säger att man inte gör egenkontroller 

för mindre arbetsmoment (Bilaga 4). AL4 anser att det system som finns nu inte 

fungerar till hundra procent och förmodligen aldrig har gjort. Han säger att det blir ett 

tungt ifyllnadsmoment i slutet av projekten då egenkontrollerna ska lämnas in (se 

Bilaga 8).  

4.3.4 Materialhantering 
Respondenterna delar varandras uppfattningar om att det inte finns något system för 

materialhantering överlag. FC säger att det ska framgå på den invändiga och utvändiga 

APD-planen var Assemblin kan lagra sitt material (se Bilaga 3). Enligt AL4 är 

orderbekräftelsen från transporten den enda dokumentation som finns tillgänglig på 

bygget angående leveranser. Han menar på att denna bekräftelse oftast slängs vilket 

leder till otydlighet om vilka leveranser som levererats och inte (se Bilaga 8).  

AL4 anser att vid större projekt är behovet av att kunna spåra material stort och något 

som verkligen saknas idag, han menar att ofta vet man inte vilket material som 

levererats och var material finns på byggarbetsplatsen samt vem som tagit emot det (se 

Bilaga 8). LM1 säger också att detta är ett problem då det är upp till var och en att själv 

komma ihåg vilket material som kommit och vart i byggnaden det finns. Han menar att 

då blir det ofta att man rotar och tar av någon annans beställning vilket i slutändan leder 

till oreda (se Bilaga 6). Respondenterna är eniga om att ett verktyg som kan spåra 

leveranser i projektet hade varit väldigt intressant då det går åt extremt mycket tid för 

montörerna att leta efter material.  
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4.3.5 Delegering av arbetsuppgifter  
Delegering av arbetsuppgifter fungerar enligt AL3, att man går ett varv på bygget med 

ledande montör där de går igenom vad som ska göras. Kommunikationen sker muntligt 

och montörer får ofta komma ihåg vad som ska göras i huvudet. AL3, menar att detta 

leder till missförstånd och missar som sedan drabbar projektet i besiktningsskedet (se 

Bilaga 5). 

När det gäller avvikelser som uppstår i fält menar LM2, att de finns tillgängliga i den 

KMA-pärm som finns på bygget. Där ska man då kunna se vilka avvikelser och var 

någonstans de finns. LM2, säger att problemet med pärmen är att det ofta glöms bort 

att bocka i vilka avvikelser som utförs och vem som har utfört dem. Detta leder till att 

man fysiskt får gå runt och titta vad som är gjort och inte (se Bilaga 7).  

Respondenterna är överens om att överlag så hanteras delegering av arbetsuppgifter 

genom muntlig kommunikation ofta genom telefon eller möten.  

4.3.6 Inställning till digitala verktyg  
Enligt respondenterna har ledande montörer tillgång till surfplatta ute i produktionen. 

Det som hanteras digitalt med hjälp av surfplatta är beställning av material och tillgång 

till ritningar samt 3D-modellen. Enligt FC finns det tillgång till liknande BIM-verktyg 

men det används inte. Han menar att användandet av digitala verktyg hänger på intresse. 

Går man in med rätt intresse från börjar tror FC att användandet av digitala verktyg kan 

bli verklighet. Men en viktig sak som han påpekar är att verktyget ska vara testat sen 

tidigare som visar att det fungerar. För är det inte testat sen tidigare och man säger att 

det är första gången det används då påtalar man hellre problemen än fördelarna (se 

Bilaga 4).  

FC, har en positiv inställning till digitala verktyg och anser att det behövs eftersom det 

inte finns någon bransch som byggbranschen, där man gör så mycket dubbelarbeten (se 

Bilaga 4). Inställningen till ny teknik av de intervjuade är överlag positiv. Både LM2 

och AL4 menar att inställningen till ny teknik är en generationsfråga. AL4 säger att den 

äldre generationen jämfört med den yngre generationen inte använder sig av digitala 

verktygen i samma utsträckning som de yngre (se Bilaga 8). 

4.3.7 Implementering  
Enligt FC, är Assemblin i Jönköping redan beredda på att implementera BIM360 Build 

då det har diskuterats inom företaget och att det redan planerats för att anställa en BIM-

samordnare till Jönköpingsregionen. Respondenten anser att de vore ”hål i huvudet” att 

inte använda sig av BIM360 Build eller liknande verktyg. FC, säger att det inte är ett 

toppstyrt beslut om en implementering ska införas eller ej, utan det är upp till 

Jönköpingsregionen själva.  

FC, har tidigare varit med och implementerat ett program som heter CADVENT som 

är ett projekteringsprogram för framförallt ventilationssidan. När de implementerade 

programmet hade de tydliga strategier, så som att alla kontor skulle ha egna 

konstruktörer och varje konstruktör skulle bereda allt det man ritade. Dessutom fanns 

han som utvecklade systemet på företaget vilket underlättade inlärningsperioden av 

programmet (se Bilaga 4). 



Analys och resultat 

21 

5 Analys och resultat 
Kapitlet innefattar en analys av insamlad data och empiri för att komma fram till ett 

vetenskapligt resultat som besvarar frågeställningarna. Vidare redovisas resultaten för 

varje frågeställning.  

5.1 Analys 
Digitalisering genomsyrar samhället främst för att effektivisera och kvalitetssäkra 

verksamheter och branscher. Sverige har som mål att bli bäst i världen på digitalisering 

(Regeringskansliet, 2017). Enligt Albinsson (2017) leder digitalisering av 

byggproduktion till sänkta kostnader och en ökande kvalitet. En undersökning av 

svensk byggtjänst (2017) pekar på att digitaliseringen har ökat markant inom 

byggbranschen de senaste åren. Idag finns tillgång till digitala verktyg i form av 

surfplattor både i Assemblin och Skanskas produktioner. Användandet av digitala 

verktyg ger fördelar i en modelldriven information och ökad möjlighet till 3D-

simulering samtidigt som det förenklar kommunikationen över processen (Bowden et 

al., 2006).   

Digitala verktyg och BIM används idag i projekteringsstadiet på ett effektivt sätt, men 

intervjuerna på Assemblin visar att i VVS-produktionen används fortfarande 

pappersritningar och analoga metoder, vilket leder till bristande avvikelse-, 

egenkontroll- och logistikhantering. Sacks et al. (2010) anser att byggproduktionen 

präglas utav oreda eftersom många olika entreprenörer vistas samtidigt på arbetsplatsen 

med personliga åtaganden. Därav är det viktigt att en god samordning eftersträvas 

mellan de olika disciplinerna i fält för att säkerhetsställa kvalitéten (Zeng et al., 2018). 

Respondenterna på Skanska är ense om att samspelet med UE är viktigt för att 

underlätta samordningen och konflikthantering.   

BIM-tekniken och digitala verktyg underlättar informationshantering, visualisering och 

digitalisering för byggprojekt (Lu-lu, Yue-jin & Lang, 2016). Eastman et al. (2011) 

anser att BIM förbättrar produktivitet, kvalitet och samarbete i byggbranschen. BIM360 

Build är ett digitalt verktyg som har den senaste BIM-tekniken. BIM360 Build har ett 

flertal funktioner som underlättar produktionen för byggorganisationer. Skanska 

använder sig av funktionerna Issues och Checklist på projekt Dialogen. De intervjuade 

på Skanska anser att samordning, ritningshantering, egenkontroller och 

avvikelsehantering underlättas med hjälp av verktyget.   

Implementering av digitala verktyg och ny teknik i byggbranschen är svårt då man ofta 

dömer ut ny teknik på grund av kostnadsskäl då kostnader för utbildning och 

programvaror blir allt för dyra (Edgar, 2002). Skanska har implementerat BIM360 

Build på projekt Dialogen där arbetsledningen inte har fått någon utbildning om 

programvaran vilket har lett till en längre och trögare inlärningsprocess. Då BIM360 

Build har implementerats inom huvudentreprenörskapet är det viktigt för 

underentreprenörer att följa med i utvecklingen. Enligt svensk byggtjänst (2014) så är 

VVS den bransch som ser flest fördelar med att införa en effektivare 

informationshantering. Assemblin i Jönköping har överlag en positiv inställning till nya 

digitala verktyg och enligt FC är de beredda på att BIM360 Build kommer att 

implementeras inom en snar framtid.  
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5.2 Hur kan kvalitetssäkring förbättras inom VVS-
produktionen med hjälp av BIM360 Build?  
I detta avsnitt utförs en analys av de intervjuer och teorier som studien grundar sig på 

för att få svar på första frågeställningen.  

5.2.1 Avvikelsehantering 
Avvikelser i arbetet, är som man förstår oundvikligt när det kommer till så pass 

omfattande projekt som ett byggprojekt kan vara, då inte bara många individer tvingas 

samarbeta utan även många olika företag. En avvikelse eller ett misstag av en individ 

kan komma att kosta pengar för ett företag. Det finns därför en förståelse för den 

samverkningskulturen som respondenterna pratar om dvs att så mycket som möjligt 

försöks lösas på plats, dvs att man som yrkesarbetare sällan pekar finger mot varandra 

på bygget utan endast då ingen annan utväg finns att tillgå anmäler en avvikelse till 

administrationen som leder till ÄTA-arbeten. Med det som utgångspunkt kan man anta 

att många självorsakade avvikelser ej dokumenteras till egen administration heller. 

Med den premissen kan de avvikelser som väl dokumenteras hanteras på ett bättre sätt 

än vad de gör idag. De intervjuer som utfördes på Assemblin visar att det egentligen 

inte finns något direkt implementerat system för hur denna hantering ska utföras på 

företaget. Ett försök från administrationen om att man som yrkesarbetare ska skriva 

någon typ av dagbok och på så sätt få en dokumentation att kunna se tillbaka över verkar 

inte vara ett pålitligt system då det ej skrivs dagbok i någon större utsträckning idag.  

AL3 berättar om hur han med mottagen information från LM kan skapa en ÄTA-order 

via ett befintligt verktyg hos Assemblin. Vad som saknas i den bilden är en röd tråd 

från upptäckt fel till utdelat ÄTA-arbete. Det är här en implementering av BIM360 

Build skulle vara en kvalitetssäkring för företaget. 

Via BIM360 Build kan man som yrkesarbetare direkt via en applikation på surfplattan 

skapa en dokumentation angående en avvikelse och vidarebefordra till sin arbetsledare 

för att sedan av arbetsledaren få tillbaka anvisningar om vad som ska göras åt 

problemet. Med denna metod registreras alla avvikelser och sparas på samma ställe. 

Man kan följa avvikelsens skede fram till avslutat ÄTA-arbete och även kunna se 

tillbaka över färdigställda ätor. Med denna nya ordning skulle många moment i dagens 

produktion kunna likvideras så som analogt dagboksskrivande och delar av KMA-

pärm.  

De intervjuade på Skanska som använder verktyget BIM360 Build för 

avvikelsehantering i fält anser att det underlättar samordningen mellan de olika 

inblandade disciplinerna i projektet. Med hjälp av funktionen kan det avgöras lättare 

vem som är ansvarig för de avvikelser som uppstår och på så sätt undviks konflikter.  

5.2.2 Egenkontroller 
Ett system för hur egenkontroller utförs finns hos värdföretaget ASSEMBLIN, där man 

som arbetsledare står för framtagandet av det underlag som ska användas för 

egenkontroller. Det framgår i intervjuerna att denna process kan vara påfrestande för 

arbetsledaren samt att det material som tas fram är av analog struktur, dvs i 

pappersform. 
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Framtaget underlag för egenkontrollerna förvaras på bygget i en KMA-pärm där 

yrkesarbetarna kan utföra egenkontroller analogt. Respondenterna berättar om att dessa 

kontroller sköts dåligt pga. betungande pappersarbete, vilket lett till att 

egenkontrollerna delats in i stora sektioner för att spara tid. AL3 belyser också 

problemet med att genom ett analogt papperssytem försvinner möjligheten att i realtid 

ta del av eller korrigera underlaget.   

Ett införande av BIM360 BUILD ger möjligheten för arbetsledaren att via befintliga 

eller nyskapade mallar skapa egenkontrollsunderlag för att sedan vidarebefordra 

underlaget till yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. Som i sin tur direkt via surfplattan 

kan utföra egenkontrollerna. I realtid kan de två parterna kommunicera via 

applikationen och ändringar eller tillägg kan tillhandagås. Med denna funktion skulle 

både arbetsledarens och yrkesarbetarens arbetsuppgift underlättas och kanske skulle 

fler egenkontroller med mindre omfattning kunna utföras för att öka kvalitetssäkringen. 

Respondenterna på Skanska säger att de även använder sig av BIM360 Build för 

hantering av egenkontroller. AL1, anser att med hjälp av verktyget sparas 

tjänstemannatiden in jämför med det tidigare system som bestod av egenkontroller i 

pappersform.  

5.2.3 Materialhantering 
Hur material hanteras på Assemblin beror till stor del på vilket typ av projekt som 

berörs. För de större projekten, med en mer väsentlig logistikhantering sker 

materiallagring i symbios med de andra berörda entreprenörerna. Detta ofta genom att 

huvudentreprenören via APD-planen ger plats åt de upphandlade underentreprenörerna 

både invändigt och utvändigt. Vilket ger Assemblins representanter möjligheten att 

använda ytan bäst de vill. 

Företagets materialhantering slutar i princip där, då det inte sker någon dokumentation 

över var leveranser förvaras, mer än vad som de själva kommer ihåg. Den enda 

dokumentation av värde gällande logistiken är följesedeln medkommande leveransen, 

inte heller här finns något arkiveringssystem utan sedeln slängs oftast enligt 

respondenterna. 

Samtliga respondenter belyser problematiken inom detta område, då spårning av 

material och logistikföring idag är i princip omöjligt vid stora kvantiteter. Den oreda 

dålig logistik medför går direkt att översätta till en kostnad för företaget. Tid åt att leta 

komponenter eller dubbelbeställningar är exempel på detta.  

BIM360 Build ger möjlighet att registrera alla typer av fysiska objekt som levereras till 

bygget. Via applikationen kan man även se var på APD-planen varje leverans förvaras 

med mera. En implementering av funktionen skulle gynna företaget då tidigare 

omnämnda kostnadsförluster med stor sannolikhet skulle minskas drastiskt. Eftersom 

via registret och spårningsfunktionen erhålls de hjälpmedel som eftersökts av 

respondenterna.  
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5.2.4 Delegering av arbetsuppgifter 
Överlag delegeras direkta arbetsuppgifter via en muntlig kontakt, berörda parter 

emellan, ofta i samband med platsbesök av arbetsledaren. Det är då upp till 

yrkesarbetaren att av egen förmåga dokumentera nödvändig information.  

Vid större projekt med en mer omfattande, administrativ arbetsinsats förses 

yrkesarbetarna med en KMA-pärm där ÄTA-arbeten dokumenteras och kan hanteras 

utefter. LM2 understryker att hantering av ÄTA-arbeten via KMA-pärmen är 

problematisk då det lätt blir överflödigt med pappersarbete. 

BIM360 Build ger en möjlighet för företaget att hantera arbetsdelegering på ett digitalt 

sätt. En arbetsledare som tagit emot en avvikelse kan sedermera delegera ett arbete och 

via applikationen förse yrkesarbetaren med ritningar och beskrivningar, essentiella för 

att kunna utföra arbetet. Detta skulle minska tjänstemannatimmarna för 

administrationen samtidigt som yrkesarbetarna får tydliga instruktioner direkt i sin 

surfplatta. Alla arbetsuppgifter arkiveras i applikationen vilket ger både yrkesarbetarna 

och arbetsledarna möjligheten att via biblioteket hantera alla uppgifter istället för att 

försöka komma ihåg allt av egen förmåga.  

Nedan redovisas de kvalitetsförbättringar som BIM360 Build kan göra för VVS-

produktionen.  

• Issues förbättrar hanteringen av avvikelser i produktionen. 

• Checklist förbättrar hanteringen av egenkontroller i produktionen.  

• Euqipment förbättrar hantering av byggmaterial på arbetsplatsen.  

• Task är en funktion som förenklar delegering av arbetsmoment ute fält.   

5.3 Hur kan verktyget implementeras för organisationer inom 
VVS-produktion?  
Implementering av nya digitala verktyg i byggproduktionen är komplext. 

Byggbranschen får ofta hård kritik om att vara en traditionell och oföränderlig bransch. 

Ofta beror detta på att branschen är så pass projektstyrd vilket gör det svårare att 

investera i ny teknik jämför med andra branscher (Edgar, 2002). Genom intervjuerna 

på Assemblin fås en uppfattning om att inställningen till ny teknik är av stor vikt om en 

implementering ska kunna utföras eller ej. Uppfattningen som ges är att inställningen 

är god i den yngre generationen jämför med den äldre generationen. Den äldre 

generationen upplever att ny teknik är svårt att ta till sig, vilket ofta leder till att man 

går tillbaka till gamla vanor. Detta leder till en verklighet som innebär att den yngre 

generationen använder sig av digitala verktyg mer än den äldre generationen.  

Kotter (2013) menar att om förändring ska ske krävs en motiverad ledare med ett tydligt 

syfte och en klar framtidsbild som samtliga anställda ska kunna anknyta sig till. När 

Skanska implementerade BIM360 Build fanns det bristande direktiv och strategier för 

hur programvaran skulle implementeras. Skanskas ledning är väldigt mån om att påvisa 

fördelar med digitala verktyg i byggproduktionen men beslutandet om implementering 

av digitala verktyg ska ske eller ej är inte toppstyrda beslut. Utan det är upp till varje 

projektansvarig att ta ställning till om BIM360 Build är värt att investera i. Edgar (2002) 

menar på att motsättningar för förändring och utveckling i byggsektorn beror på att 

branschen är projektstyrd. Detta leder ofta till att man ser en kostnad istället för en 

investering vilket ofta leder till att organisationer tycker utbildningen och programvaran 
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blir allt för dyrt. Empiriavsnittet visar att arbetsledningen på projekt Dialogen inte fick 

någon utbildning om programvaran BIM360 Build vilket ledde till en längre 

inlärningsprocess och långsammare implementering. 

En viktig strategi som Skanska hade vid implementering av BIM360 Build var att i 

kontraktet upphandla att alla UE ska använda sig av funktionen Issues. Respondenterna 

menar på att det är en fördel att inkludera UE i programvaran för att underlätta 

samordningen och konflikthanteringen mellan de olika disciplinerna i fält. För 

organisationer inom VVS-branschen finns möjlighet som i exemplet ovan att arbeta på 

kundens, i detta fallet Skanskas licens. Detta medför att man i första hand fokuserar på 

att förbättra kundens kvalitetssäkring jämfört med om organisationer arbetar efter egen 

licens, vilket skulle förbättra den egna kvalitetssäkringen.  

Assemblin som ofta är UE, ser en konkurrenskraft men även en egen vinning med att 

implementera ett verktyg som BIM360 Build. Respondenterna på Assemblin ser 

positivt på digitala verktyg eftersom det inte finns någon bransch som man gör så 

mycket dubbelarbete som i byggbranschen. FC, anser att användningen av digitala 

verktyg hänger mycket på inställning och intresse. Finns rätt inställning från början av 

implementering tror han att digitala verktyg i VVS-produktionen kan bli verklighet. 

Något som han verkligen påpekar är att programvaran ska vara testad sedan tidigare. 

Är programvaran inte testad tidigare och påvisar att det fungerar, tror FC att problemen 

påtalas snarare än fördelarna. Assemblin i Jönköping är beredda på en implementering 

av BIM360 Build eller ett liknande verktyg. Diskussioner sker redan inom företaget att 

en BIM-samordnare ska anställas till Jönköpingsregionen. FC på Assemblin har 

tidigare varit med om implementering av programvaror. Då fanns en tydlig bild och 

tydliga strategier hur implementering skulle gå till och vart det skulle leda till i 

framtiden. Under inlärningsperioden av den nya programvaran hade de tillgång till en 

expert i organisationen vilket underlättade inlärningsprocessen. 

Nedan redovisas hur verktyget kan implementeras för organisationer inom VVS-

produktion.  

• För att BIM360 Build ska implementeras krävs tydliga strategier för 

implementering.  

• Antingen arbetar man med programvaran på kundens licens vilket fokuserar på 

kundens kvalitetsbehov. Eller så arbetar man med en egen licens vilket 

fokuserar på organisationers egna kvalitetsbehov.   

• Ett tydligt syfte och framtid för programvaran bör finnas vid en implementering.  

5.4 Koppling till målet 
Målet med studien är att granska utvalda funktioner av BIM360 Build och ge förslag 

på hur verktyget kan förbättra kvalitetssäkringen, samt att ta fram 

implementeringsstrategier för verktyget inom VVS-produktionen.  

För att uppnå målet med examensarbetet har två frågeställningar legat till grund för 

arbetet. Första frågeställningens resultat visar att de utvalda funktionerna Issues, 

Checklist, Euqipment och Task kan underlätta och förbättra kvalitetssäkringen för 

VVS-organisationer. Intervjuerna på Assemblin påpekar att det finns brister och oreda 

i produktionen gällande de utvalda funktionerna, vilket även teoriavsnittet visar. På 
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projekt Dialogen använder sig Skanska av funktionerna Issues och Checklist vilket 

respondenterna anser förbättrar hanteringen av avvikelser och egenkontroller.   

Andra frågeställningen behandlar hur organisationer inom VVS-produktionen kan 

implementera digitala verktyg. Teoriavsnittet behandlar hur digitala verktyg kan 

underlätta VVS-produktionen samt hur attityder och förändringar i byggproduktionen 

ser ut. Intervjuerna pekar på att inställningen till digitala verktyg och ny teknik är en 

viktig del vid en implementering av digitala verktyg. Intervjuerna pekar också på att det 

är viktigt med tydliga mål och strategier för en implementering vilket även teoriavsnittet 

bekräftar. Detta leder oss in på målet att ta fram implementeringsstrategier för att 

säkerställa en implementering.   
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitlet diskuteras resultatet av studien och hur arbetet har genomförts. Vidare 

formuleras de slutsatser som författarna kommit fram till och vilka begränsningar 

studien erhåller. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna som avhandlas i rapporten har besvarats genom triangulering då 

rapportens data tagits fram genom tre olika sätt: litteraturstudie, intervjuer och 

dokumentanalys. Intervjuer har utförts både på företagen Skanska och Assemblin för 

att få två olika perspektiv om ämnet vilket stärker undersökningens trovärdighet. 

Intervjuerna på Skanska gjordes för att undersöka hur implementeringen av BIM360 

Build kan generera för fördelar för att sedan komma med förslag till Assemblin. 

De kvalitativa intervjuerna är av semistrukturerad art vilket innebär att frågorna grundar 

sig på utvalda teman och att respondenterna till stor grad kan svara öppet på frågorna, 

vilket författarna anser lämpar sig bäst för undersökningen. För att få en mer generell 

bild så intervjuades olika roller i organisationstrappan. Det som skulle stärka resultatets 

trovärdighet är om intervjuer hade kunnat göras från ett större geografiskt område.  

De intervjuer som utförts i undersökningen stämmer till stor del överens med den 

insamlade teorin. Skillnaden är att en del av insamlade teorin berör byggproduktion 

generellt medan studien inriktar sig mot VVS-produktion.  

Forskning om att digitala verktyg som BIM360 Build kan förbättra kvalitetssäkring för 

större byggentreprenader har redan gjorts (Sjögren, 2017). Därför finner vi resultatet att 

verktyget även kan underlätta för organisationer inom VVS som relevant. Författarna 

anser att resultatet kan generaliseras och användas för liknande organisationer inom 

VVS-branschen.   

6.2 Metoddiskussion 
Studien är en fallstudie som författarna tycker lämpar sig bäst, eftersom en mindre 

avgränsad grupp undersöks. Meningen med fallstudie är att få en helhetsbild och 

fördjupande kunskap om ämnet men också att studiens resultat ska kunna generaliseras 

till liknande byggorganisationer.    

Tidigare forskning om fallstudier visar att dokumentanalysen har stor relevans vid 

sådana studier. Författarna tycker dokumentanalysen lämpar sig för undersökningen då 

olika dokument om programvaran BIM360 Build analyseras för att författarna ska bilda 

sig en uppfattning om hur verktyget fungerar.  

Litteraturstudie ligger till grund för det teoretiska ramverket för att få en fördjupade 

kunskap om tidigare forskning om ämnet. Med hjälp av litteraturstudien gavs en god 

grund för det intervjufrågor som en stor del av empiriavsnittet grundar sig på.   

Metodvalet semistrukturerade kvalitativa interjuver ansågs lämpligast för arbetet 

eftersom författarna strävar efter att respondenterna ska berätta öppet om de 

erfarenheter och kunskap de har om ämnet. Metoden bidrar till ett öppet samtalsklimat 

mellan intervjuare och respondent samt att intervjuaren lättare kan ställa följdfrågor för 
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att få ett flyt i samtalet. Svårigheten med intervju som metod är att det är viktigt att vara 

påläst om hur en intervju ska gå till, då det är en komplicerad metod för att säkerställa 

validiteten och reliabilitet i den insamlade data.   

6.3 Begränsningar 
Examensarbetet är relevant för organisationer inom ventilationsbranschen med 

förhoppningar att resultatet ska kunna generaliseras till likande organisationer i VVS-

branschen då arbetssätt och organisering är likartade. Studien kan troligtvis 

generaliseras till installationsbranschen generellt men arbetet har avgränsats till 

ventilationsbranschen för att större omfattning hade krävt ytterligare resurser.  

Granskningen av BIM360 Build avgränsades till funktionerna Issues, Checklist, 

Euqipment och Task dels för att de fyra funktionerna var mest intressanta för författarna 

och värdföretaget Assemblin att undersöka samt att omfattningen av undersökningen 

ska hållas inom rimliga mått.  

De organisationer som intervjuats är Skanska Sverige AB och Assemblin Ventialation 

AB. Författarna ville få med två olika perspektiv, ett från byggjätten Skanska som 

använder BIM360 Build och ett ventilationsföretag Assemblin, som är intresserade av 

ett digitalt verktyg som kan förbättra produktionen.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen av den genomförda studien är att den bild som beskrivs i 

problembeskrivningen bekräftas och förstärks, då mycket av den tidigare forskningen 

som studerades belyste problemen gällande byggbranschen i stort. Via intervjuer har 

det framkommit att ventilationsbranschen dras med samma problem som 

byggentreprenadbranschen och därmed samma utvecklingsmöjligheter. Bygg- och 

ventilationsentreprenader är två grenar av samma bransch. Studien visar att båda dessa 

grenar drar nytta av BIM-verktyget. Med BIM-verktyg som BIM360 BUILD införs en 

tydlig struktur i de vardagssysslor som ventilationsproduktion innebär, en struktur som 

medför en ökad kvalitet.  

Med utgångspunkt i att BIM360 BUILD är implementerat och att alla berörda parter 

kan hantera programmet, kan man tydligt se de fördelar som verktyget för med sig. Via 

analys av insamlad empiri kan man se hur verktyget skulle förenkla många moment 

inom byggproduktionen. Idag finns det inte något utpräglat system för hur många av 

dessa moment hanteras. Med ett toppstyrt beslut av företagsledningen att alla 

medarbetare ska använda sig av digitala verktyg som BIM360 Build kommer 

kvalitetssäkringen öka för företaget.  

Att implementera digitala verktyg inom byggsektorn är inte enkelt, genom analysen av 

de intervjuer och tidigare forskning som studerats har författarna kommit fram till att 

om digitala verktyg ska implementeras krävs ett tydligt syfte och mål från 

organisationsledningen med vad man vill åstadkomma med en implementering. För att 

detta ska lyckas behövs tydliga och konkreta strategier för implementering.  

Nedan redovisas exempel på implementeringsstrategier för organisationer i VVS-

branschen.  
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• Om digitala verktyg som BIM360 Build ska få genomslag krävs konkreta 

underlag för att programvaran gör nytta för organisationer inom 

ventilationsbranschen.  

• Någon sakkunnig ansvarig för programmet bör finnas tillgänglig inom 

organisationen för att underlätta för den äldre generationen.  

• All personal som ska använda BIM360 Build bör få utbildning om 

programvaran för att undvika en långsam inlärnings- och 

implementeringsprocess.  

• En BIM-samordnare bör anställas för att underlätta samordningen i den egna 

organisationen samt samordningen mellan andra entreprenörer.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Denna undersökning hanterar hur BIM360 Build skulle förbättra kvalitetssäkringen 

inom VVS-produktion. Tidigare undersökningar har gjorts om digitala verktyg i 

projekteringsstadiet men även i produktionstadiet för större byggentreprenörer. Det 

som skulle vara intressant i framtiden är att undersöka om det finns användning för 

BIM360 Build eller liknande verktyg även i förvaltningsskedet.  

Ytterligare forskning skulle kunna hantera samarbetet mellan olika licenser av samma 

BIM-verktyg, dvs om man kan integrerar flera licenser i samma projekt och hur en 

sådan sammanslagning skulle hanteras rent tekniskt. 
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Bilaga 1  

Intervju med arbetsledare 1, på projekt Dialogen.  

A: Albin  

D: Daniel  

AL1, arbetsledare 1.  

Användningsområden  

D: -Hur använder du BIM360 Build i din roll?  

AL1: Jag som arbetsledare använder programmet dagligen och använder det främst till 

checklistor och egenkontroller i dagsläget. Checklista görs för varje moment i projektet som 

tex en plint där vi tar bilder och dokumenterar. På så sätt blir det väldigt tydligt för alla 

inblandade aktörer. Vi kommer även använda programmet i ett senare skede till 

avvikelsehantering (issues). Eftersom projektet inte riktigt dragit igång än har vi inte börjat 

med det fullt ut. Vi har också använt programmet i tidigare projekt till förbesiktningar, då vi 

kunde kontrollera och dokumentera på ett smidigt sätt. Men en annan viktig funktion är 3D- 

modellen. Den underlättar väldigt mycket, som tex nu när vi ska armera grundfundament. Vi 

har gubbar som inte är vana vid armering, då visade jag 3D-modellen och då fick dem en 

tydligare bild av hur dem skulle bära sig åt. 

A: -Vilka yrkesmänniskor/roller inom organisationen använder/har tillgång till 

programvaran?  

AL1: I dagsläget är det vi i arbetsledningen för SKANSKA men också arbetsledare och 

ledande montörer som tillhör UE använder Bim360 build. Men också vår beställare och 

besiktningsmän använder programmet. BIM-samordnare använder programmet också men är 

inte så insatta i produktionen utan mer i projekteringsstadiet.  

A: Du nämnde att era UE använder programmet, är det ett krav i upphandlingen?  

AL1: Ah det står i kontraktet.  

A: var EU tvungna att ha förkunskaper om programmet då?  

AL1: Vi på Skanska erbjuder utbildningen inför projekten. Vi har haft vissa träffar med UE 

där vi har gått igenom programmet. Och vi bistår även med manualer och video på hur man 

använder verktyget.  

A: UE använder eran licens?  

AL1: Ah jag tror dem går på vår licens. 

A: har UE samma behörighet som du har i programmet?  

AL1: Nej, jag har en högre behörighet, men UE har tillgång till programmet och kan lägga till 

avvikelser och annan dokumentation det är bara att jag är någon sorts ansvarig admin.  Det 

blir ett mer effektivare arbete på så sätt att alla kan vara inne i programmet och se vilka 

problem/avvikelser som rör dem.  

D; -Används programmet i alla projekt?  

AL1: Ja, som jag förstår så ska nog alla börja använda det.  

A: -vilka arbetsuppgifter anser du underlättas med hjälp av BIM360 Build?  

AL1: Framförallt är det egenkontrollerna i nuläget. Avvikelsehanteringen kan nog bli ett 

smidigt sätt att göra dokumenteringen framöver. Om alla använder programmet kan 

konflikthanteringen tex underlättas mellan huvudentreprenören och underentreprenören.  

D: -Finns det ytterligare potential i programvaran som ej används? Varför?  

AL1: svenska. Programmet är på engelska vilket försvårar, speciellt för den äldre 

generationen. Byggbranschen börjar ju digitaliseras så det som är bra med BIM360 Build är 
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att alla kan samverka under ett och samma program och på så sätt få ihop en helhetsbild. 

Nästa steg är väl också att kunna koppla ihop 3D-modeller med tidsplaner.  

 

Underentreprenörer/Beställare  

D: -Används BIM360 Build av UE?  

AL1: ja det används av våra underentreprenörer pga. av att det är bestämt i upphandlingen. 

 

D: -Hur fungerar samspelet med er i programvaran?  

AL1: alla inblandade tycker det är bra och smidigt. 

 

Implementering  

A: -Var du med från början vid implementeringen?  

AL1: nej då var jag inte med. 

A: Vet du hur det gick till?  

AL1: Dem som jobbar med garantikostnader på Skanska vill härleda till varför vi gjorde som 

vi gjorde på vissa ställen. Så helt enkelt ville Skanska implementera BIM 360 Build för att 

dokumentationen skulle underlättas och på så sätt minska fel och kostnader.  

 

A: -Hur blev du introducerad till programvaran?  

AL1: har egentligen inte fått någon utbildning om programmet. Utan det har funnits lathundar 

och videos som man har fått försöka följa.  

A: -Var de svårt att sätta sig in i?  

AL1: nej, de tycker jag inte ändå. Sen är det klart att man kan göra jättemycket med 

programmet. Jag jobbar ju bara på ytan än så länge i projektet.  

A: -stött på några problem vid implementeringen?  

AL1: nja, kanske inga direkta problem. Men sen tar det ju tid och man måste jobba med 

programmet en del för att komma in i det. Ett problem kan vara att man inte har projektstyrda 

licenser så att man lättare kan anpassa det till projekt.  

 

A: -Skulle du säga att du kan programvaran fullt ut?  

AL1: nej, inte fullt ut. Det är många moment som programmet kan göra, jag använder bara ett 

fåtal av dessa.  

 

Förbättringsförslag  

D: -Ser du några- brister med programvaran?  

AL1: nja, skulle vara språket. Att det gärna få komma på svenska också vilket skulle 

underlätta. 

D: -Vad skulle göra programvaran ännu bättre? 

AL1: Att alla inblandade aktörer använder programmet, och på så sätt få ihop helheten. Det 

skulle göra stor skillnad.    
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Bilaga 2 

Intervju med arbetsledare 2 på projekt Dialogen. 

A: Albin 

D: Daniel  

AL2: Arbetsledare 2  

Användningsområden  

A: -Hur använder du BIM360 Build i din roll?  

AL2: Främst är det för egenkontroller, då vi gör en mall i internetversionen först där vi skriver 

upp alla punkterna som måste kontrolleras för varje arbetsmoment. Det som är aktuellt nu i 

projektet är grundläggningen. Då kan vi ta ett exempel angående pålplintar, när plinten 

formats och armerats klart innan gjutning. Så fotade vi och kontrollerade de punkter som 

skulle kontrolleras. En av punkterna kan tex vara om täckskiktet är okej. Är det okej så sätter 

man en bock i checkrutan i programmet. Egenkontroller är en väldigt viktig del för oss så att 

man kan visa beställaren att det här har vi kontrollerat. På så sätt underlättas missförstånd vid 

besiktningen och slutfasen i projekten. Så BIM 360 Build är ett program som verkligen 

underlättar detta. 

D: men det är främst egenkontroller ni använder då? Ni använder inte fler verktyg som 

programmet erhåller?  

AL2: Ja, en annan bra grej med programmet är att man kan ladda ner 3D-modellen i 

programmet. Vilket underlättar ute på fältet, då man lätt kan titta i 3D-modellen för att få en 

bättre helhetsbild över hur arbetsmomentet ska utföras. Modellen underlättar även 

kommunikationen mellan oss huvudentreprenörer och underentreprenörer då man lättare kan 

se och undvika tex eventuella kollisioner. Jag glömde säga det, men avvikelsehantering är en 

viktig del som vi också använder. Det fungerar liknande som egenkontroller, att man har 

ritningar som underlag. Så när en avvikelse uppstår ute i fältet sätter man en markering på 

ritningen vart avvikelsen har uppstått. Sedan skriver man vad som är fel, vem det är som har 

orsakat problemet och därefter sätter man en ansvarig för den enskilda avvikelsen som ska 

åtgärdas. Vi säger att ventilation är den som orsakat problemet och är satt som ansvarig, då får 

dem en notis i sin Ipad på var på ritningen och vad som ska åtgärdas.  

A: -Vilka yrkesmänniskor/roller inom organisationen använder/har tillgång till 

programvaran?  

AL2: Framförallt är det vi arbetsledare men också produktionschefen som använder 

verktyget. Produktionschefen måste ha en god kunskap om programmet eftersom hon/han har 

ett övergripande ansvar över produktionen. I projekt dialogen har vi också fått 

installationssamordnaren att använda programmet, så att han också kan göra egenkontroller. 

Vi har även sått ett frö hos underentreprenörerna att dem också ska använda verktyget, så att 

dem kan föra sina egenkontroller. Så som det fungerade innan vi började använda verktyget 

skrev vi i pappersform, vilket tar tid då det blir väldigt mycket pappersarbete.   

 

 

   

 

D: -Används programmet i alla projekt?   

AL2: Främst är det i Stockholm som har använt programmet ett tag. Vi har då blivit 

informerade om att det här verktyget finns och vad det kan underlätta i produktionen. Så 

projekt Dialogen är väl egentligen det första projektet som vi testar programmet. Men tanken 
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är att det ska användas i alla projekt hädanefter. Så man skulle kunna säga att här i Jönköping 

är det väldigt nytt med digitala verktyg om man jämför med storstäderna.  

 

A: -vilka arbetsuppgifter anser du underlättas med hjälp av BIM360 Build?  

AL2: samordning av produktionen ute i fältet, ritningshantering och även tjänstemannatiden. 

Med det menar jag att man sparar tid för oss tjänstemän, om en snickare undrar nått så var jag 

tvungen innan att springa ut med en massa pappersritningar och sen kanske man glömde 

något inne på kontoret. Men nu när man har alla ritningar samlade i Ipaden sparar man 

mycket tid. Även underlättas egenkontroller och avvikelsehantering som jag nämnde tidigare. 

Även där sparas det tid med tanke på att det har digitaliserats. 

D: -Finns det ytterligare potential i programvaran som ej används? Varför?  

AL2: Det borde finnas, jag är inte helt insatt i programmets alla verkyg. Men det vi har börjat 

titta på är att ha det till dörrkorten. BIM360 Build har ju fler verktyg som skulle kunna 

underlätta ute i produktionen. Men det har vi inte tillräcklig kunskap om ännu men med alla 

säkerhet kommer vi använda fler verktyg i framtiden.  

 

 

Underentreprenörer/Beställare  

D: -Används BIM360 Build av UE?  

AL2: Ja, det fanns med i kontraktet från början att underentreprenörerna ska använda 

programmet. Så att det är ett krav för UE att använda avvikelsehanteringssystemet men inget 

krav på att de ska använde egenkontroller finns i kontraktet. Ett krav i kontraktet är också att 

varje UE ska ha tillgång till en egen Ipad.  

A: UE använder eran licens?  

AL2: Ja, vi skaffar licensen dem skaffar hårdvaran.  

 

D: -Hur fungerar samspelet med er i programvaran?  

AL2: Projektet är i ett väldigt tidigt skede just nu så det är bara ett fåtal UE på plats. Men de 

UE som är på plats har haft en trög uppstart gällande programmet eftersom det är så nytt här i 

Jönköping och ingen har använt det innan. Så det tar väl tid för alla inblandade aktörer att lära 

sig programmet och dess verktyg.  

 

Implementering  

A: -Var du med från början vid implementeringen?  

AL2: Ja.  

A: Vet du hur det gick till?  

AL2: Förra våren hade vi en uppsamlingsinformationsdag med implementering av digitala 

plattformar. Där dem gick igenom olika verktyg som underlättar produktionen och BIM360 

Build var ett utav dem. Beslutet om varför vi skulle ha en informationsdag kom centralt ifrån 

Skanskas ledning. Sen är det upp till varje projekt om dem vill använda verktygen eller ej. Vi 

i projekt Dialogen blev nyfikna på det och valde att implementera det.  

 

 

D: -Var de svårt att sätta sig in i?  

AL2: Jag tycker inte det. Men jag är ju 90-talist, haha. Men det hänger mycket på hur 

intresserade man är.  

A: -stött på några problem vid implementeringen?  

AL2: Det tar väl tid och sätta sig in i programmet eftersom allt är så nytt.  

A: -Skulle du säga att du kan programvaran fullt ut?  

AL2: Nej.  
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Förbättringsförslag  

D: -Ser du några- brister med programvaran?  

AL2: I egenkontrollerna skapar vi som administratörer till programmet en mall för hur 

egenkontroller ska se ut. Nu när vi har involverat UE så visar det sig att dem kan inte själva 

lägga in sin egen mall utan det måste vi göra åt dem. Och då blir det en del extra 

administration från våran sida. Så det hade varit smidigare om UE hade kunnat ha tillgång till 

att lägga in egna mallar.  

D: -Vad skulle göra programvaran ännu bättre? 

AL2: Det finns det säkert, haha. Allt som man kan få till samma verktyg är ju positivt. Ju mer 

man kan banta ned tjänstemännens pappersadministration desto bättre är det. Och med det får 

man också en bättre kvalitet på allt som ska dokumenteras.     
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Bilaga 3  

Intervju med produktionschef på projekt Dialogen.  

A: Albin  

D: Daniel  

PC: Produktionschef  

Användningsområden  

A: -Hur använder du BIM360 Build i din roll?  

PC: Det är främst arbetsledarna som använder det till egenkontroller och avvikelsehantering. 

Jag som produktionschef har en god kunskap om programmet eftersom det ändå är jag som 

har helhetsansvaret. I senare skede kommer det även användas till besiktningar för att 

effektivisera de administrativa bitarna.  

A: -Vilka yrkesmänniskor/roller inom organisationen använder/har tillgång till 

programvaran?  

PC: I stort sett är det arbetsledarna ute i fältet eftersom det är projektstyrt. Våra UE kommer 

även att använda programmet till avvikelsehantering.   

   

D: -Används programmet i alla projekt?   

PC: Det är ett nytt verktyg men det kommer mer och mer nu inom Skanska. Jag har dålig koll 

på hur dem andra gör faktiskt.  

 

A: -vilka arbetsuppgifter anser du underlättas med hjälp av BIM360 Build?  

PC: Man får ju en större koll på egenkontroller av olika arbetsmoment i och med att man 

lättare kan fota och dokumentera med hjälp av programmet och en Ipad. Tidigare har vi 

använt oss av egenkontroller i pappersform och ett papper säger egentligen ingenting. En 

annan sak som underlättar med hjälp av programmet är samordningen mellan oss och UE. 

Med hjälp av avvikelsehanteringssystem kan man lättare samordna felen som uppstår mellan 

de olika disciplinerna och detta minska eventuella konflikter.  

D: -Finns det ytterligare potential i programvaran som ej används? Varför?  

PC: Ja kan inte programmet till hundra procent men det gör det säkert. Hade programmet varit 

på svenska hade det underlättat för mig och den äldre generationen.  

 

Underentreprenörer/Beställare  

D: -Används BIM360 Build av UE?  

PC: Dem kommer göra det här på grund av att det är skrivet så i kontraktet.  

 

D: -Hur fungerar samspelet med er i programvaran?  

PC: Ja, dem är nyfikna på programmet och hur det kan underlätta för dem i produktionen.  

 

Implementering  

A: -Var du med från början vid implementeringen?  

PC: Jag var nog bland dem första i Jönköping att implementera programmet.  

A: Hur det gick till?  

PC: Jag skaffade en licens. 

A: Du fick inte gå någon utbildning eller kurs om programmet?  

PC: Nej, jag är självlärd.  

D: Så Skanska erbjuder inga utbildningar till sina anställda gällande BIM360 Build? 
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PC: Jo det finns utbildningar internt.  

D: -Var de svårt att sätta sig in i?  

PC: Ja det tog tid att sätta sig in i. Men vi tänker att vi använder ett fåtal av dem verktyg som 

programmet erhåller för att spara in tid.  

A: -stött på några problem vid implementeringen?  

PC: Nej.  

A: -Skulle du säga att du kan programvaran fullt ut?  

PC: Nja, man måste arbeta mer med programmet, men jag kan dem delarna jag håller på med 

i varje fall.  

Förbättringsförslag  

D: -Ser du några- brister med programvaran?  

PC: Nja, egentligen inte man får ju en ganska bra koll med hjälp av 3D-modellen som är bra 

speciellt på ett sånt här komplext projekt.  

D: -Vad skulle göra programvaran ännu bättre? 

PC: Om programmet skulle vara på svenska skulle det underlätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

Bilaga 4 

Intervju med verkställande direktör på Assemblin Ventilation AB i Jönköping.  

A: Albin 

D: Daniel  

FC: Verkställande Direktör  

Avvikelse  

A: - Hur hanteras avvikelser och fel ute i fält?  

FC: Vi har någon form av avvikelsehantering i pappersform. Men på ett projekt kör vi med 

programmen Bluebeam och Dalux där det ska finnas en funktion där avvikelser hanteras. I 

övrigt är vi väldigt dåliga på avvikelsehantering eftersom man ofta är så pass lösningsorienterad 

ute i fält. Man vill lösa problem så fort som möjligt så blir det att man lätt glömmer bort att 

dokumentera avvikelser. Detta beror delvis också på att är du ute i produktionen så ska du gå 

in på platskontoret och ta fram pärmen och sen skriva en avvikelse. Vilket kan vara tidskrävande 

och då hoppar man ofta över det steget.  

A: - Dokumenteras avvikelser och fel? Och i sådana fall hur?  

FC: Ja, större avvikelser som leder till ÄTA dokumenteras i ett program som heter Camvent. 

Där skriver vi ÄTA-rapporter och finns möjlighet till att prissätta ÄTA görs även det annars 

aviserar man bara en ÄTA.  

Egenkontroller 

D: - Hur sker hantering av egenkontroller?  

FC: En egenkontrollpärm i pappersformat är det system vi har för tillfället. Man sätter sig med 

egenkontroller allt eftersom man kommer på det. Vissa egenkontroller skrivs dagen innan 

besiktning för att man kommit på ”ah just det egenkontroller”. Egenkontroller sköts allmänt 

dåligt man ser inte vikten av en väl genomförd egenkontroll. Sen är det ett väldigt tungt arbete 

rent pappersmässigt för en projektledare att fram en bra egenkontroll. Egenkontrollerna är 

ganska så grova, det kanske kan handla om ett plan, du gör inte egenkontroller idag för mindre 

arbetsmoment. 

Equipment (materialhantering)  

A: - Hur sker materialhantering på arbetsplatsen? 

FC: Finns väl egentligen inget system förutom att vi får en plats på både den invändiga och 

utvändiga APD-planen där vi kan lagra vårt material.   

A: - Finns det möjlighet att spåra leveranser i projektet?  

FC: nej det finns inget system för spårning av leveranser, det ända vi får på plats är en 

leveransbekräftelse av chauffören. Men en sådan funktion hade varit väldigt intressant för på 

stora byggen går det åt extremt mycket tid för montörer att leta efter material.  
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Task  

A: -Hur delegeras arbetsmoment ute i fält?  

FC: Arbete delegeras egentligen via telefon idag. Vi har ett program Dalux som används i ett 

projekt uppe på Ryhov som är ett liknande program som BIM360 Build. Där kan till exempel 

en besiktningsman sitta med olika kontrollpunkter som då kan behöva åtgärdas och då får 

ledande montör en notis i sin surfplatta.  

A: - Är det en egen licens?  

FC: nej, det är en projektlicens som NCC styr. 

Inställning till digitala verktyg och Implementering 

D: - Vad hanteras digitalt idag?  

FC: Det är lite olika från bygge till bygge. Som på Ryhov som jag nämnt tidigare använder vi 

digitala verktyg. Där det finns möjligheter för digitala egenkontroller osv men det används inte 

utan man har en pärm som man istället fyller med papper.  

D: - Vad tror du det beror på att det inte används?  

FC: Jag tror främst att det är nytt. Annars är det inköp av leveranser och 3D-modeller som 

används digitalt.  

A: -Hur fungerar det som sker digitalt idag?  

FC: När det fungerar hänger det ofta ihop med att det finns ett intresse. Och det intresset är 

väldigt blandad för gubbarna ute i produktionen men går man in med en inställning från första 

början att digitala verktyg är bra och att man ska använda de olika funktionerna tror jag det kan 

vara möjligt. Men en sak som jag tycker är viktigt innan man använder nya digitala verktyg är 

att det är testat innan. För är det inte testat innan och man säger att det här är första gången då 

påtalar man hellre problemen än fördelarna.  

A: - Hur känner du inför ny teknik?   

FC: Jag kan nog vara en liten bakåtsträvare i vissa fall men sen är det ganska intressant med ny 

teknik ändå för det är inte i många branscher som man gör så mycket dubbelarbete som vi gör 

inom byggbranschen. Det är nästan löjligt, information som redan finns digitalt ska överföras 

till pappersform.  

A: -Hur känner du för om ett verktyg som BIM360 Build skulle implementeras?  

FC: Det är vi redan förberedda på. Jag tycker det är ”hål i huvudet” att inte använda BIM360 

Build eller nått liknande. Eftersom jag har arbetat med CAD-program tidigare så vet jag hur 

mycket information som finns som man inte använder sig av utan istället skriver ut ritningar i 

pappersform. Så kan man få ut all den information som programmen innehåller så har man 

kommit långt. Men jag är positiv till verktyget då vi har fått påtryckningar nere från Malmö och 

det redan nu har planerats en BIM-samordnare här i Jönköping.  

A: - Är det toppstyrda beslut om digitala verktyg ska användas?  
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FC: Nej, inte inom Ventilation här gör vi precis som vi vill själva. Vi har en central IT-avdelning 

som försöker hålla ihop de här med licenser och program osv.  

A: - Har du tidigare varit med om att implementera digitala verktyg? 

FC: Ja, jag var en av dem första här på kontoret i Jönköping som ritade våra egna anläggningar 

i ett program som hette CAD-vent. Då var vi väldigt långt fram i den digitala världen men sen 

avtog det eftersom utvecklingen av CAD-vent lades ner.  

A: -Fanns det några tydliga strategier när ni implementerade det programmet?  

FC: Ja, tanken var att varje kontor skulle ha sina egna konstruktörer och varje konstruktör skulle 

bereda allt det man ritade. Han som utvecklade detta systemet hade vi inom företaget vilket 

underlättade att lära sig programmet. Så tanken var att företaget skulle vara i framkant i den 

digitala världen.  
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Bilaga 5 

Intervju med arbetsledare 3 på Assemblin Ventialation AB i Jönköping.  

Avvikelse  

A: - Hur hanteras avvikelser och fel ute i fält?  

AL3: Jag tror till 90% så hanteras det inte överhuvudtaget. Hanteras det så ska det dokumenteras 

i en dagbok där avvikelser ska dokumenteras och fotodokumenteras för att ha som bevis om det 

händer någonting. Ofta tror jag inte att avvikelsehantering kommer hit till kontoret utan det 

stannar oftast ute på bygget. Det ska gå till så att jag får avvikelser till mig där jag ska 

dokumentera dessa i programmet CAM-vent för att bli godkända och få betalt för eventuella 

ÄTOR. Men som sagt de flesta avvikelser stannar förmodligen på bygget och det missas mycket 

pengar pga. det.  

Egenkontroller 

D: - Hur sker hantering av egenkontroller?  

AL3: När vi gör egenkontroller delas det upp i grova lag till exempel ett plan. Egenkontrollerna 

signeras därefter med namn och datum. Detta sker i pappersform.  

A: - Dokumenteras egenkontroller?  

AL3:  Ja, det dokumenteras i en KMA-pärm där egenkontroller i pappersform sätts in. Det sätts 

aldrig in i ett datasystem utan den är borta sen när projektet är över. Så om jag som projektledare 

vill ha koll på egenkontrollerna måste jag åka ut till byggen eftersom att KMA-pärmen är 

tillgänglig där vilket jag ser som ett jättestort problem. Men också är det ett problem att jag inte 

kan ha koll på vad dem har fyllt i, som det ser ut nu måste du nästan bli klar med hela projektet 

innan du kan göra en egenkontroll som blir nått vettigt.  

Equipment (materialhantering)  

A: - Hur sker materialhantering på arbetsplatsen? 

AL3: Vi får ett ordererkännande att leveransen har kommit fram av chauffören och den slängs 

ofta direkt vilket medför att man inte riktigt har koll på vilka leveranser som finns på bygget.  

A:  -Dokumenteras det var på arbetsplatsen leveranserna lagras?  

AL3: nej det finns inget system för det.  

A: - Finns det möjlighet att spåra material och komponenter i projektet?  

AL3: Nej, det är ett jätteproblem. Det har man försökt komma med lösningar på med det är ett 

jättejobbigt problem. Ofta vet man inte var material finns på byggarbetsplatsen och vem som 

tagit emot det. Så här finns det förbättringspotential.  

 

Task  



 

45 

A: -Hur delegeras arbetsmoment ute i fält?  

AL3: oftast tar jag det med den ledande montörer där vi går ett varv på bygget och går igenom 

vad som behöver göras. Men det skrivs aldrig upp vad som ska göras utan det för montörerna 

komma ihåg i huvudet och det är då lätt att det missas. Och sådana missar är säkert sådant som 

kommer på besiktningen sedan och då är det försent.  

Inställning till digitala verktyg och Implementering 

D: - Vad hanteras digitalt idag ute i produktionen?  

AL3: Det som hanteras digitalt är 3D-modeller och ibland beställningar genom surfplattor. 

D: - Hur upplever du att det fungerar? 

AL3: Ofta ringer dem till mig att jag ska göra beställningar istället så det fungerar väl inte 

jättebra. 3D-modellerna fungerar väl sådär, ofta får du inte med hela byggnaden utan bara 

ventilationen och då gör det ingen nytta.  

A: - Hur känner du inför ny teknik?   

AL3: Jag tycker det är intressant och bara roligt om det kan utveckla branschen. Det lilla jag 

har hört om BIM360 Build låter väldigt intressant och skulle verkligen vilja testa det. Ny teknik 

är jag väldigt positiv till och tror det skulle underlätta extremt.  
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Bilaga 6 

Intervju med ledande montör 1 på Assemblin Ventilation AB i Jönköping.   

A: Albin  

D: Daniel  

LM1: Ledande montör 1  

Avvikelse  

A: - Hur hanteras avvikelser och fel ute i fält?  

LM1: Oftast så hanteras och löses de avvikelser som uppstår mellan VVS och el ute på bygget. 

Om en avvikelse uppstår så brukar jag ta ett foto på problemet och en markering på ritningen 

vart den är som jag sedan skickar i ett sms till arbetsledaren så får han lösa problemet. Om 

större problem sker så ringer jag till arbetsledaren så får han lösa det.  

A: -Dokumenteras avvikelserna?  

LM1: Ja, med hjälp av mina bilder så har arbetsledaren bevis på att jag har gjort mitt. Vad sen 

arbetsledaren gör med det vet jag inte. Något som man borde dokumentera betydligt mer är 

väntetider för det är oftast bökigt.  

Egenkontroller 

D: - Hur sker hantering av egenkontroller?  

LM1: Vi får papper som vi signerar att vi monterat enligt ritning. Brukar vara att man gör 

egenkontroller på varje plan. Det är olika beroende på vilken arbetsledare man har och vad han 

har förberett.  

Equipment (materialhantering)  

A: - Hur sker materialhantering på arbetsplatsen? 

LM1: Genom veckomötena här på byggena så får man reda på var vi kan börja och därefter 

beställa material. Men sen blir det alltid lite böjar liggandes innan undertaket är färdigt och då 

har vi dem lagrade på olika ställen och hoppas att vi hittar det. Så det är ofta det fattas 

komponenter.  

A:  -Dokumenteras det var på arbetsplatsen leveranserna lagras?  

LM1: nej det finns inget system för det.  

A: - Finns det möjlighet att spåra material och komponenter i projektet?  

LM1: Nej, det får man komma ihåg själv i huvudet. Som ett exempel på ett projekt i Eksjö, då 

blev det ofta att man saknade en komponent då går man och rotar i någon annans material och 

då blir det pannkaka.  

Task  
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A: -Hur delegeras arbetsmoment ute i fält?  

LM1: Det är genom muntlig kommunikation med arbetsledaren. Som igår fick jag ett mail att 

sex stycken brandspjäll ska klippas bort. Det tycker jag är rätt bra för då har jag det i min telefon 

istället för i pappersform.  

Inställning till digitala verktyg och Implementering 

D: - Vad hanteras digitalt idag ute i produktionen?  

LM1: Jag har en surfplatta som jag främst använder till 3D-modeller. Det använder jag väldigt 

mycket måste jag säga. Kommer jag till ett nytt bygge idag så ber jag alltid om en 3D-modell 

över projektet. Jag förbereder väldigt mycket med hjälp av min 3D-modell då jag kan se höjder 

och mått osv då vet jag tex om jag måste ha med mig stege eller lift ut till bygget. Du kan också 

förbereda lättare för eventuella kollisioner med andra discipliner.  

D: - Hur upplever du att det fungerar? 

LM1: Jag tycker de digitala verktyg som jag använder idag fungerar jättebra.   

A: - Hur känner du inför ny teknik?   

LM1: Jag har inga svårigheter för ny teknik men jag har bara använt ett fåtal program och 

verktyg. Men jag skulle nog aldrig klara mig utan pappersritning.  

A: -Hur känner du för om ett verktyg som BIM360 Build skulle implementeras?  

LM1: Jag är tycker det låter intressant och känner mig positiv till det.  
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Bilaga 7 

Intervju med ledande montör 2 på Assemblin Ventilation AB i Jönköping.  

A: Albin  

D: Daniel  

LM2: Ledande montör 2  

Avvikelse  

A: - Hur hanteras avvikelser och fel ute i fält idag? 

LM2:  Vi har en samordnare på NCC som vi kan ta hjälp av när det gäller kollisioner och 

samordning. Uppstår det större avvikelser i produktionen ska det skrivas in på ritning vart felet 

uppstått som sen skickas till samordnare på NCC. Mindre avvikelser hanteras oftast på plats 

med vanlig muntlig kommunikation.  

A: - Dokumenteras avvikelserna inom Assemblin?  

LM2: Nej, jag kan ta en diskussion med arbetsledaren på Assemblin men nått system för 

dokumentation finns inte i dagsläget.  

Egenkontroller 

D: - Hur sker hantering av egenkontroller?  

LM2: Vi har lite för få folk här i Eksjö så det får vår arbetsledare sköta. Han går runt med en 

KMA-pärm där han fyller i och godkänner diverse arbetsmoment. Sen vet inte jag om det är 

riktigt godkänt att göra så eftersom han inte monterar och har den kollen som vi montörer har.  

D: -Hur gör ni om ni hade varit tillräckligt med folk?  

LM2: ja, då hade jag gått med egenkontrollpärmen och gjort egenkontroller men vi har aldrig 

skött egenkontroller speciellt bra. Och det har aldrig skett med hjälp av surfplatta utan det har 

ju skett mer manuellt i form av pappersarbete.  

A: - Dokumenteras egenkontroller?  

LM2:  Ja, det är ju egentligen i den KMA-pärmen då som vi skriver in egenkontrollerna för 

hand.  

Equipment (materialhantering)  

A: - Hur sker materialhantering på arbetsplatsen? 

LM2: Vi får speciella platser där vi kan lagra vårt material som har bestämts innan på olika 

möten. Det finns en kille på NCC som har hand om logostiken på bygget. Han kan man snacka 

med om vart vi ska lagra vårt material.  

A:  -Dokumenteras det var på arbetsplatsen leveranserna lagras?  
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LM2: Nej, jag dokumenterar inget sådant. Däremot försöker jag komma ihåg vart alla 

komponenter ska vara genom att hålla grejerna uppmärkta.  

A: - Finns det möjlighet att spåra material och komponenter i projektet?  

LM2: Nej, vi försöker bara få in grejerna i byggnaden så fort som möjligt. Ett problem som 

finns är att de komponenter som kommer som är rest är oftast omärkta vilket gör det svårt att 

veta vilken våning det ska till.  

Task  

A: -Hur delegeras arbetsmoment ute i fält?  

LM2: Det är den där berömda pärmen som går runt på bygget. Där ska du då kunna se vilka 

avvikelser som ska göras och därefter bocka för. Problemet är att det ofta inte blir riktigt rätt 

när man kanske glömmer att bocka för i pärmen. Ett annat problem är att man inte vet vad som 

har utförts och vem som har utfört momenten utan man får fysiskt gå runt och titta så allting är 

gjort.  

Inställning till digitala verktyg och Implementering 

D: - Vad hanteras digitalt idag ute i produktionen?  

LM2: Ja, jag har ju min surfplatta som jag har alla ritningar på så att säga, där vi också kan 

kolla i 3D-modellen också. Det tycker jag är en stor fördel, det är mycket man ser i modellen 

som man inte ser på vanliga ritningar. Modellen uppdateras dock inte lika fort som ritningarna 

vilket är ett problem, egentligen borde det vara tvärtom.  

Vi använder också surfplattan för att beställa material. Men sen är en annan gammal va så man 

tycker själv att det är smidigare att lyfta telefonen och ringa ett snabbt samtal istället för att pilla 

med surfplattan.  

A: - Hur känner du inför ny teknik?   

LM2: 3D-modellen tycker jag fungerar jättebra, det är inga bekymmer. Men det där med att jag 

ska beställa material för mig är det lite trögare. Det är mycket enklare som sagt för mig att lyfta 

telefonen och ringa ett samtal. Men då får jag arbetsledaren på mig för då blir det lite dyrare att 

beställa material.  För beställer jag material digitalt så blir det billigare så det har givetvis med 

pengar att göra.  

A: -Om BIM360 Build skulle implementeras, hur skulle du känna inför ett sådant digitalt 

verktyg?  

LM2: Det kan nog vara positivt. Det är bara de att man måste lära sig hur programmet funkar 

och sådär. Men har man en surfplatta ute i produktionen så skulle det fungera egentligen. Vår 

firma är väl inte riktigt där än kan jag känna.  

Mycket beror nog på vilken generation du tillhör. Eran generation är uppväxt med det här, jag 

som gammal gubbe har svårare att ta till mig digital och ny teknik. Mycket hänger på hur man 

tar till sig den nya tekniken för när man väl har lärt sig den så tycker jag det fungerar bra.  
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Bilaga 8 

Intervju med arbetsledare 4 på Assemblin Ventilation AB i Jönköping.  

A: Albin 

D: Daniel  

AL4: Arbetsledare 4  

Avvikelse  

A: - Hur hanteras avvikelser och fel ute i fält idag? 

AL4: Om vi börjar med ÄTOR, så har vi skyldighet att dokumentera avvikelser som uppstår i 

produktionen. ÄTORNA och kostnader skrivs in ett program som heter CAMVENT där vi 

samlar alla dessa dokument. Mindre avvikelser som inte är ÄTOR brukar hanteras muntligt och 

lösas på plats.  

A: - Dokumenteras avvikelser ute i produktionen?  

AL4: Själva dokumenteringen av avvikelserna är ett analogt system där montörerna egentligen 

ska föra dagbok och skriva upp de problem som uppstår. Och den dagboken är faktiskt digital 

men jag vet inte vad den ligger och den används förmodligen inte.  

Egenkontroller 

D: - Hur sker hantering av egenkontroller?  

AL4: Vi har en KMA-pärm som är digital men som trycks ut i pappersform så pärmen finns 

här på bygget. Det låter säkert jättemossigt för er men så funkar det fortfarande. Det är en pärm 

helt enkelt där vi delar upp det efter vilken typ av entreprenad det är. I pärmen finns det då vissa 

punkter som ska uppfyllas, dessa punkter kommer då från vår generella kontrollplan som finns 

inom Assemblin. Punkterna kan exempelvis vara kanalupphängningar som ska kollas av och så 

ska man sätta sin signatur och datum om momentet är uppfyllt. 

Det här systemet funkar inte till 100% och har nog aldrig gjort. Det blir mycket ifyllnad i slutet 

av projekten när man ska lämna in de här egenkontrollerna. På det här bygget som är så stort 

har vi en egenkontrollpärm som är uppbyggt systemvis och vi har då upptäckt att vi inte kan 

fylla i nått förens i princip hela systemet är färdigt.  

Equipment (materialhantering)  

A: - Hur sker materialhantering på arbetsplatsen? 

AL4: Vi har fått speciella platser på bygget där vi får lagra vårt material. I det bästa av världar 

så har vi ett beredningssystem det vill säga vi har en ritning där arbetsledaren bestämmer den 

delen börjar vi i och så markerar du det på ritningen. Sedan skickas det till beredningen och så 

få du då ett inköpsunderlag med hjälp av CAMVENT. Så ska vi ha det men det funkar inte så i 

praktiken.  

A:  -Dokumenteras det var på arbetsplatsen leveranserna lagras?  
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AL4: Ja, leveranskontroller ingår också i den här KMA-pärmen. Säg att vi får 5st brandgasspjäll 

då ska vi ha ett papper i pärmen där det står att det är levererat och det funkar om det är ett få 

antal men så fort det blir en stor mängd så då faller systemet.  

A: - Finns det möjlighet att spåra material och komponenter i projektet?  

AL4: Nej, det finns inte.  

Task  

A: -Hur fungerar delegering av arbetsmoment ute i fält?  

AL4: Har vi uppgifter som har kommit till och som inte ingår i tidplanen av olika anledningar 

då träffas vi en gång i veckan på möte där vi går igenom vad som ska göras. Så det blir 

egentligen en enkel muntlig överlämning till ledande montör. Jag tillhör en viss generation och 

montörerna tillhör samma generation och då passar det oss bäst att göra på det viset. 

Inställning till digitala verktyg och Implementering 

D: - Vad hanteras digitalt idag ute i produktionen?  

AL4: I princip allt i den meningen att vi har ett affärssystem eller vad vi ska kalla det för som 

vi registrerar köp, beställningar, beredningar, inköp och faktureringsunderlag. Montörerna har 

sina surfplattor ute i fält där dem har tillgång till 3D-modeller. Men dem montörer som är av 

den äldre generationen dem i de flesta fall använder inte 3D-modellen. Det är en 

inställningsfråga självklart men det är också en generationsfråga. Men vi som sitter på kontoret 

har inget val, det är bara att gilla läget.  

A: - Hur fungerar det som hanteras digitalt idag?  

AL4: Jag tycker det fungerar bra men det är en inställningsfråga och en organisationsfråga helt 

enkelt. Vem som gör vad, vem som är IT-ansvarig, vem som laddar upp programmen för att få 

en enklare vardag osv. För när det kommer till den delen då man ska behöva ringa till support 

då är det tungt i den vardagen som jag lever i. Som jag sa innan så tror jag det är en 

generationsfråga, för de flesta yngre som arbetar på Assemblin använder sina surfplattor och 

sina program. Det faller sig naturligt för dem.  

A: - Hur är det att arbeta digitalt jämför med analogt?  

AL4: Återigen så tillhör jag den äldre generationen. Jag kan ta till mig ny teknik och när jag 

förstår den så inser jag hur bra användningsområden som finns. Men jag har fortfarande de här 

att jag tycker de går tungt när det är någonting som strular. Jag personligen har lätt att gå över 

till analogt igen eftersom det är så man alltid har arbetat.  


