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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen går fort fram. Tillämpandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering) blir 
allt vanligare inom byggsektorn. Dock halkar förvaltningen efter i utvecklingen, i jämförelse med 
byggprocessens tidiga skeden, projektering- och produktionsskedet. BIM i förvaltningen är väldigt 
omtalad men ännu har det inte implementeras i stor utsträckning. 
 
Detta arbete handlar om att undersöka huruvida digitaliserat förvaltningen är idag samt om mjukvaran 
BIM 360 Ops kan vara ett effektivare alternativ. BIM 360 Ops är en mjukvara skapad av Autodesk som 
riktar sig in på förvaltning. Genom intervjuer med Diagona AB, Fabege, HSB, Uppsala Kommuns 
fastighetsaktiebolag (UKFAB), Akademiska Hus, Locum, Stockholmshem samt FastPartner, får man en 
inblick i hur dessa företag går tillväga i dagsläget, vilka kunskaper det finns kring BIM hos förvaltare 
samt vad som saknas i förvaltningen. Här analyseras programvaror som respondenterna använder sig av, 
för att få en större uppfattning kring arbetsgången i förvaltningen. Ett detaljerat tillvägagångssätt av 
mjukvaran BIM 360 Ops demonstreras för att visa hur programvaran fungerar och för att upptäcka 
eventuella svårigheter, fördelar samt nackdelar med programmet.  
 
Resultatet visar att ingen av de intervjuade utnyttjar BIM i förvaltningen. Företagen strävar efter att 
digitalisera förvaltningen, men ännu inte åstadkommit det fullständigt. Intresset för BIM i förvaltningen 
finns, dock har många förvaltare brist på kunskap om byggnadsinformationsmodellering. 
 
Denna studie uppmärksammar digitalisering av förvaltningsskedet och genomgår undersökning kring 
programvaran BIM 360 Ops som frambringar BIM i förvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: BIM,  Fastighetsförvaltning, Autodesk, Revit, Byggprocessen, Digitalisering. 



Abstract 
The technological development is progressing rapidly. The application of BIM (Building Information 
Modeling) is becoming increasingly common in the construction sector. However, the property 
management slips behind in the development, in comparison with the early stages of the construction 
process, the design and production phase. BIM in the property management stage is frequently spoken 
about but BIM has not yet been implemented to a greater extent. 

This study aims to examine how digitalized property management is at present times and if the software 
BIM 360 Ops can be a more efficient alternative. BIM 360 Ops is a software created by Autodesk that 
targets the property management stage. Through interviews with Diagona AB, Fabege, HSB, Uppsala 
Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB), Akademiska Hus, Locum, Stockholmshem and FastPartner, an 
insight on how these companies are proceeding at present times, which knowledge managers have about 
BIM and what is lacking in the management stage is brought forward. The software which the 
respondents use is analyzed in order to gain a greater understanding of different workflow used in the 
management stage. A detailed approach of the BIM 360 Ops software is demonstrated to show how the 
software works and to detect any difficulties, advantages and disadvantages of the software. 

The result shows that none of the interviewees use BIM in the management stage. The companies strive to 
digitalize the management stage, but has not yet fully accomplished it. There is interest in BIM in the 
management stage, however, many managers lack knowledge of Building Information Modeling. 

This study draws attention to the digitalization of the property management stage and presents a thorough 
study on the BIM 360 Ops software which brings forth BIM in the management stage. 

Keywords: BIM, Property management, Autodesk, Revit, Construction process, Digitalization. 
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Definitioner och begrepp 
BIM   Building Information Modeling (Byggnadsinformationsmodellering). 
 
Revit   Verktyg för att skapa 3D modell m.h.a verklig information. 
 
CAD   Computer Aided Design, skapande av digital design och tekniska ritningar. 
 
AutoCAD  Skissverktyg för 2D ritningar. 
 
Assets   Tillgångar/objekt. Ex. lampa, rör, element, don mm.  
 
Tickets    “Ärenden/felanmälning”. Ex. byte av rör eller vattenläckage.   
 
Add Ins   Instickningsprogram (plug-in). Är ett externt program som förs in i ett  

annat program. 
 
Mjukvara  Synonymt med programvara, från engelskans “software” 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
I byggprocessens tidiga skeden, projekteringsskedet och produktionsskedet används BIM i väldigt stor 
omfattning med god lönsamhet. I förvaltningsskedet utnyttjas inte BIM i lika stor omfattning som i de 
tidigare skeden, trots att underlagen finns tillgängliga. Övergången från projektering och produktion till 
förvaltning med hjälp av BIM är ännu inte utforskat. Det finns inga riktlinjer på hur man skall gå tillväga 
för att bevara och ta tillvara på informationen man skapar tidigt i byggprocessen, och utnyttja dessa i 
förvaltningsskedet (BIM Alliance, 2018). 

Vad är BIM? 
“BIM är en process som handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera 
och förmedla projektbeslut. Med BIM-lösningar från Autodesk kan du projektera, visualisera, simulera 
och samarbeta, vilket medför större tydlighet för alla intressenter under hela projektets livscykel. BIM 
gör det lättare att uppnå projekt- och affärsmål.” 
(Autodesk, 2018a) 

Många examensarbeten och utredningar belyser många fördelar med BIM i förvaltningen, dock inte BIM 
i stort som verktyg. BIM innehåller väldigt mycket information som förvaltningen skulle kunna utnyttja. 
Förvaltningen är det byggskede där information om fastigheten är som viktigast då förvaltare tar hand om 
underhållningen av en fastighet. En lösning skulle därför vara mjukvaran BIM 360 Ops. 

BIM 360 Ops är en mjukvara designad av Autodesk för anläggningshantering och byggnadsunderhåll 
som används för överlämning av byggnad, underhålls- och tillgångshantering, förebyggande underhåll 
samt framtida ROT-arbeten (Autodesk, 2018b). Det är svårt att sköta förvaltningen direkt i Revit/BIM på 
grund av all information som finns i en 3D-modell, dessutom är Revit/BIM en dyr licenskostnad för en 
förvaltare som endast ska underhålla huset. BIM 360 Ops ska därför underlätta för förvaltare att hitta 
exakt det som ska belysas och åtgärdas i en fastighet (Autodesk, 2018c). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Att undersöka lönsamheten i förvaltningsskedet, både tid- och kostnadsbesparing genom att utnyttja 
mjukvaran Autodesk erbjuder genom deras mobila applikation BIM 360 Ops. 
 

● Hur ser förvaltningsskedet ut idag? Vad används i dagsläget? 
● Hur fungerar BIM 360 Ops? Hur går man tillväga vid användning av BIM 360 Ops? 
● Kostnader för kunden att tillämpa tjänsten med BIM 360 Ops? 
● Hur mycket tid samt kostnader man sparar genom utnyttjandet av BIM 360 Ops i jämförelse med 

nutidens metoder i förvaltningsskedet. 
 
Delsyfte att hjälpa Diagona AB utvärdera samt använda sig av BIM 360 Ops i verkligheten utifrån 
branschens nuläge i relation till ett förväntat läge med tillämpning av BIM 360 Ops. Vad ska Diagona AB 
tänka på vid urval av delar i en Revitmodell som skall kommuniceras vidare i BIM 360 Ops? 
 
1.3 Målformulering 
Delmål 1: Jämföra nutidens metoder i förvaltningsskedet gentemot digitaliserad lösning med hjälp av 
BIM 360 Ops. 
 
Delmål 2: Jämföra tid- samt kostnadsbesparingar mellan de olika metoderna. 
 
Delmål 3: Utföra en enkel demonstration med hjälp av en färdig Revitmodell som sedan ska överföras till 
BIM 360 Ops. 
 
Målet med denna rapport är att undersöka och se om BIM 360 Ops kan vara det nya sättet att hantera 
förvaltningsskedet på. Och även om detta är en programvara som kommer att behövas och utnyttjas allt 
mer inom förvaltningsskedet. 
 
  



15 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetets fokus riktar sig till en undersökning på om BIM 360 Ops kan vara mer effektivt än nuvarande 
metoder i förvaltningsskedet. Eftersom examensarbetet pågår under 10 veckor från förstudiens 
godkännande, avgränsas arbetet till förvaltning av fastigheter. Studien avgränsas till mjukvarorna Revit 
och BIM 360 Ops från Autodesk. Även om kunskaperna för Revit är goda, tillhandahålls en färdig Revit 
modell då utmaningen ligger i inlärning av BIM 360 Ops. Andra programvaror och verktyg med 
anknytning till syftet tas dock upp i rapporten. 
 
Det som skall behandlas är följande: 

● Tillgängliggörande av produktdata vid drift samt underhåll  
● Felanmälan, utförande och återrapportering avseende felavhjälpande service och underhåll 
● Planering av service och underhåll  

(BIM Alliance, 2018) 
 

1.4.1 BIM i staten 
Dessa områden är prioriterade områden inom förvaltning från “BIM i staten”. BIM i staten är ett projekt 
som tagits fram av de fem statliga byggherrarna; Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk, 
Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen samt Specialfastigheter. I projektet tas strategier samt 
riktlinjer fram för användning av BIM (BIM Alliance, 2017). 
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2. Metod 
Eftersom examensarbetet riktar sig in till förvaltare ska denna rapport vara gynnsam för företag; att 
genom rapporten veta om BIM 360 Ops eller BIM i allmänhet är effektivt att ha med i förvaltningsskedet. 
Metoderna som användes i detta arbete är: 
 

● Databaser 
● Intervjuer 
● Pilotprojekt 
● Tillämpningar av digitaliseringssystem (informationshantering) med Revit och BIM 360 Ops.  
● Jämförelse mellan nutida metoder och BIM 360 Ops för fastighetsförvaltning ur ett tids- och 

kostnadsbesparingsperspektiv. 
 
Insamling av data och litteraturstudie pågick samtidigt som intervjuerna och inlärningen av BIM 360 Ops. 
 
2.1 Databaser 
Databaser är ett stort hjälpmedel för att lättillgängligt och snabbt få in nödvändig information. Här är det 
viktigt att hitta pålitliga källor med god validering som man kan använda sig av. Gamla examensarbeten 
studerades noggrant, men även tidigare kurslitteratur samt annan lämplig litteratur togs i beaktning. Även 
erhållna kunskaper från tidigare lästa kurser, under programmets gång, kom till stor nytta. 
 
2.2 Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer ger en mer utvecklad bild av den verkliga metodik som används i dagsläget 
gällande förvaltning av fastigheter. Ju fler företag och personer som intervjuas, desto bredare syn av 
verkligheten framställs. Därför är intervjuerna en viktig del av rapporten. Det vore gynnsamt för studien 
om man kunde få till intervjuer med de största företagen samt inom olika arbetsroller. Detta skulle ge ett 
bredare perspektiv och en djupare kunskap. Dock tar detta mycket tid, därför har fokus legat på att få till 
intervjuer med företag inom både privata- och offentliga sektorn. Företagen som intervjuats har förutom 
privata, statliga, regionala och kommunala ägare också olika nischade arbetsområden. Utöver 
kommersiella fastighetsägare och rena bostadsföretag har även företag inom vårdmiljöer samt högskolor 
och universitet deltagit. 
 
Intervjuerna har spelats in med alla respondenternas godkännande. Som hjälpmedel till detta användes 
mobiltelefoner. Inspelningar minskar risken för felaktigheter. Intervjuerna transkriberades sedan och 
bifogades som bilagor. 
 
I bilagorna har allt med relevans till ämnet transkriberats. När relevans till ämnet saknats under intervjuns 
gång, har det i bilagorna påvisats med en tom rad, följt av [...], samt ännu en tom rad, för att därefter ta 
vid. 
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2.3 Pilotprojekt 
Under pilotprojektet testades mjukvaran för att se huruvida programmet fungerar. I detta examensarbete 
användes en modell på Åbyskolan i Haninge. Ritningar som sedan förs in i BIM 360 Ops för att genomgå 
en prövning av mjukvaran. Denna metod sammanförs med nästa metod: Tillämpning av Revit samt BIM 
360 Ops. 
 
2.4 Tillämpningar 
Tillämpningar av Revit samt BIM 360 Ops gav en större förståelse kring hur programvaran fungerar, om 
det är lätthanterligt och om dessa programvaror kommunicerar felfritt med varandra. Om programvaran 
innehåller buggar eller andra fel kan detta leda till negativa följder såsom ingen vidareutveckling av detta 
system. 
 
2.5 Jämförelse 
Med hjälp av databaser, intervjuer samt tillämpning av programvaror får man en helhetsbild av metoderna 
inom förvaltningen. På så sätt kan en jämförelse mellan nutida metoder och BIM 360 Ops för 
fastighetsförvaltning ur ett tids- och kostnadsbesparingsperspektiv undersökas. 
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Diagona AB 
Diagona AB är ett svenskt, privatägt konsultföretag som bildades 
2015. Företaget startade med fem anställda och har på fyra år utökat till cirka 25 anställda. Huvudkontoret 
är beläget i Stockholm men arbetar rikstäckande och har även kontor i Uppsala (Diagona, 2018a). 
Diagona har som mål att ligga i framkant vad gäller tekniska lösningar. Företaget är därför ständigt på 
jakt efter nya teknologiska och ingenjörsmässiga lösningar som kan underlätta arbetsgången (Se bilaga 2). 
Diagonas huvudsakliga målsättning vilar på långsiktighet och miljömedvetenhet med kunden och kvalité i 
fokus (Diagona, 2018a). 
 
Diagona åtar sig uppdrag för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn inom områdena: 
 

● Inspektion - Fukt, energi, miljö samt besiktning & kontroll 
● Mätning - Geodetisk mätteknik 
● Marina tjänster  

(Diagona, 2018b) 
 
Diagona har i det dagliga arbetet, bland sina kunder, upplevt en avsaknad av en mjukvara som gör arbetet 
i förvaltningsskedet enhetligt och lättillgängligt. I sökandet efter ett sådant system upptäckte man BIM 
360 Ops. (Se bilaga 2) 
 
Nedan följer överskådlig information om de företag som valde att ställa upp på intervjuer. 
 
3.2 Fabege 
Fabege är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag som grundades 2005. Företaget 
bygger, äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet med 
huvudkontor i Solna. Idag är man 184 anställda och förvaltar över en miljon 
kvadratmeter. Målet är att långsiktigt utveckla attraktiva stadsdelar (Fabege, 2019). 
 
3.3 HSB 
HSB är en svensk kooperativ bostadsorganisation. Verksamheten är en kombination 
av nyproduktioner och medlemsverksamhet, men främst tillhandahåller man 
förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar i hela landet. Organisationen har 624 
tusen medlemmar och totalt 340 tusen lägenheter i de egna bostadsrättsföreningarna 
(HSB, u.å.). 
 
3.4 Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB) 
UKFAB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget 
grundades redan i början på 1970-talet och har idag i uppgift att bygga, äga samt 
förvalta 100 tusen kvadratmeter i form av lokaler, bostäder och köpcentrum i 
Uppsalaområdet (Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag, u.å.). 
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3.5 Akademiska Hus 
Akademiska hus är ett statligt fastighetsbolag med uppgift att äga, utveckla samt 
förvalta majoriteten av landets högskolor och universitet. Man har på senare tid 
även börjat bygga bland annat studentbostäder. Varje dag studerar och arbetar 
cirka 300 tusen människor över hela landet i företagets fastigheter. Eftersom 
svenska staten äger bolaget ser man på hållbarhet som en högt prioriterad fråga 
(Akademiska Hus, u.å.). 
 
3.6 Locum 
Locum är ett landstingsägt fastighetsbolag med uppgift att bygga, utveckla samt 
förvalta vårdfastigheter inom Region Stockholm. Bolaget förfogar över två 
miljoner kvadratmeter och utför årligen cirka 800 byggprojekt. I dagsläget 
planerar och genomför bolaget många stora projekt för att bemöta framtidens 
vårdbehov. Målet är att erbjuda attraktiva och hållbara vårdmiljöer (Locum, u.å.). 
 
3.7 Stockholmshem 
Stockholmshem är en av tre stora allmännyttiga bostadsbolag som 
ägs av Stockholms stad. Deras uppgift och affärsidé går ut på att 
äga, hyra ut och förvalta över 27 000 lägenheter i staden. Totalt har man 55 000 hyresgäster vilket gör 
bolaget till ett av landets största bolag inom bostäder. Företaget har sedan starten 1937 bidragit stort till 
stadens utveckling (Stockholmshem, u.å.). 
 
3.8 FastPartner 
Fastighetsbolaget Fastpartner bildades 1987 av bland andra Skanska, Skandia och 
ICA. Idag är bolaget börsnoterat med fokus på att hållbart äga, utveckla och förvalta 
kommersiella fastigheter vid landets största städer. Totalt äger och förvaltar 
Fastpartner fastigheter till ett värde av över 20 miljarder kronor (Fastpartner, u.å.). 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Byggprocessen 
För att få en djupare förståelse för byggprocessen och dess olika steg kommer nedanstående att 
sammanfatta byggprocessen i stora drag. Detta är viktigt eftersom byggprocessen innehåller flera viktiga 
skeden som är sammanhängande och beroende av varandra innan man slutligen når förvaltningsskedet. 
Vägen dit är viktig då förvaltningsskedet är den process som utgör den längsta tidsperioden i ett 
byggnadsverks livslängd (Nordstrand, 2008, ss. 7-8). 
 
4.1.1 Förstudie 
Det första steget i byggprocessen kallas förstudie, här gör man en så kallad behovsutredning. Det kan ofta 
vara en självklarhet att påbörja ett byggprojekt, men ibland behöver man undersöka förutsättningarna 
noggrant. Man analyserar behovet och bedömer de ekonomiska påföljderna av byggprojektet. 
Behovsutredningens mål är i slutändan att komma fram till ett beslut om huruvida man ska gå vidare med 
projektet eller inte. Eftersom förstudien är ett väldigt tidigt skede av ett byggprojekt kan det resultera i 
många opålitliga och inkorrekta uppgifter, inte minst när det kommer till den ekonomiska granskningen. 
Det är därför viktigt att byggherren tar till hjälp av andra med ekonomiska och byggnadstekniska 
sakkunskaper och erfarenheter. Byggherren kan även ta hjälp av tidigare liknande genomförda projekt 
(Nordstrand, 2008, ss. 57-59). 
 

 
  

Figur 1, Byggprocessen i stora drag efter en godkänd förstudie. (Byggledning, u.å.) 
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4.1.2 Projekteringsskedet 
När förstudien är godkänd påbörjas projekteringsskedet. Ett byggnadsprogram tas fram och där fastställer 
man behoven för det fullbordade projektet, på så sätt får man möjlighet till att formge och framställa den 
framtida byggnaden på flera olika sätt. Man gör en så kallad gestaltning där man kontrollerar att 
arkitektens idéer fungerar väl ihop med den tänkta konstruktionen och installationen, vilket mynnar ut i 
systemhandlingar. Detta gör man dels för att byggnaden ska vara hållbar, men också för att uppfylla 
många av de funktionskrav som finns (Nordstrand, 2008, ss. 84-88).  
 
Därefter påbörjas det mest omfattande steget i projekteringsskedet; detaljutformningen, här tas 
bygghandlingar fram. Bygghandlingarna är nödvändiga för att man ska kunna bygga fastigheten. Dessa 
beskriver noggrant med hjälp av bland annat ritningar, förteckningar och beskrivningar hur byggnaden 
ska utformas. Bygghandlingar ska även uppfylla alla krav som ställs, däribland lagstiftningskrav och krav 
från föreskrifter, samtidigt som det ska tillgodose en god arbetsmiljö för byggnadsarbetare och framtida 
förvaltningspersonal. Bygghandlingarna ska även genom dess noggrannhet tillgodose entreprenörerna 
möjligheten till att göra kostnadsberäkningar som senare kan utnyttjas vid anbudsgivning för en eventuell 
byggproduktion. På så sätt tar man fram ett förfrågningsunderlag (Nordstrand, 2008, ss. 90-91). 
 
Redan i projekteringsskedet kommer CAD (Computer Aided Design) och BIM (bygginformationsmodell) 
på tal. Faktum är att man tidigt i projekteringsskedet, redan vid byggnadsprogrammets framtagning 
utnyttjar CAD och BIM. Det var redan på 1980-talet som man började använda CAD för att underlätta 
skapandet av ritningar och modeller. Idag skapar man ritningar och modeller med hjälp av mjukvaror 
inom CAD och BIM, till de flesta byggprojekt. Metoderna har utvecklats med åren samtidigt som de har 
åstadkommit väldigt stor nytta. God kommunikation mellan inblandade projektörer, lägre risk för 
”krockar” mellan bygg- och installationskomponenter samt tydliga och sammanhängande ritningar är bara 
några få fördelar som metoderna har tillbringat. Tidigare har man associerat CAD med plana modeller, 
det vill säga 2-dimensionella ritningar. Idag arbetar majoriteten av CAD-program med 3D-information 
vilket möjliggör en visualisering som underlättar för många inblandade i byggprocessen. Man förknippar 
ofta denna typ av produktmodell i 3D med BIM. BIM är dock mycket mer än så, eftersom man utöver 
3D-visualisering kan se produktmodellen som en databas där all möjlig information om byggnaden 
lagras. Databasen som kontinuerligt samlar in och lagrar information kan senare, under andra skeden i 
byggprocessen såsom produktions- och förvaltningsskedet, utnyttjas för olika syften och underlätta 
arbetsgången (Nordstrand, 2008, ss. 92-96). 

 
  

Figur 2, Byggprocessen med fokus på projekteringsskedet. (Byggledning, u.å.) 
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4.1.3 Produktionsskedet 
Övergången mellan projektering och produktion kan ofta vara oklar. Även om alla viktiga underlag från 
projekteringen anses färdiga, finns det några viktiga steg man måste utföra innan man kan ta det första 
spadtaget. Ett produktionsprogram tas fram med bland annat tillhörande budget, tidplan, 
organisationsplan och maskinplan som man kontinuerligt följer under byggnadsverkets framställning. 
Produktionsprogrammet är viktigt för att man ska kunna fullfölja projektet (Hansson, Olander, Landin, 
Aulin & Persson, 2015, ss. 23-24). 
 
För att byggprojektet ska vara möjligt att genomföra måste man även anordna en så kallad tillfällig fabrik 
i anslutning till byggprojektets tänkta plats, innan bygget kan påbörjas. I den tillfälliga fabriken bör det 
finnas kontors- och personalbodar. Man måste även upprätta temporära försörjningssystem för vatten, 
avlopp och el. Därtill bör det finnas utrymmen för bland annat förråd, avfall, material, transport och 
maskiner. Arbetsmiljön och säkerheten är dessutom en viktig aspekt, det bör därför finnas stängsel, 
lämpliga skyltar, temporära vägar och parkeringsplatser. När alla dessa steg är utförda och på plats i den 
tillfälliga fabriken, kallas det för att man har etablerat byggarbetsplatsen. Först då kan det första spadtaget 
tas och byggproduktionen sättas igång på riktigt (Nordstrand, 2008, ss. 161-162). 
 
Under produktionens gång måste den tillfälliga fabriken ständigt tas om hand. Ofta kompletterar man och 
ändrar, men man bör även se till att skydda utrustning och material mot kyla, regn och snö. Därtill måste 
vatten och el ständigt vara tillgängligt. Detta kallar man för drift och skötsel. När produktionen är över 
och byggnadsverket står färdigt behöver man genomföra en avveckling. Detta göra man genom att riva 
ner etableringen och ta bort den tillfälliga fabriken, inklusive all utrustning och alla anordningar. 
Arbetsområdet måste därefter städas och omgivningen återställas (Nordstrand, 2008, ss. 162-163). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3, Byggprocessen med fokus på produktionsskedet. (Byggledning, u.å.) 
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4.1.4 Förvaltningsskedet 
När produktionen är på väg mot sitt slut behöver man planera överlämnandet av byggprojektet till 
beställaren eller byggherren. Detta bör man göra i god tid före slutbesiktningen för att säkerställa att alla 
krav uppfylls samt att all utrustning och alla installationer fungerar. Man gör då en så kallad 
funktionsprovning. Funktionsprovning är väldigt viktig eftersom den vanligaste anledningen till 
störningar, när ett byggprojekt övergår från produktion till förvaltning, är att problem uppstår när 
installationer och utrustning ska sättas i drift. Därtill ska drift- och underhållsinstruktioner överlämnas till 
förvaltningsansvarig personal, dessa preciserar hur byggnaden på bästa möjliga sätt ska skötas och 
underhållas. Kort efter slutbesiktning ska byggentreprenören även tillhandahålla byggherren 
relationshandlingar, dessa redogör för byggnaden i genomfört skick (Nordstrand, 2008, ss. 214-217). 
 
Byggnaden tas ofta i bruk av någon annan än byggherren. Det kan vara i form av boende, kommersiella 
lokaler och affärsverksamheter, utbildning, industrier eller fordonstrafik. Byggnadsverket ska förses med 
vatten, uppvärmning, elektricitet, avfallshantering samt en väl fungerande ventilation. Dessa 
nödvändigheter kallar man för drift av byggnaden. Utöver drift har man något som man kallar för 
underhåll. Underhållsarbeten är viktiga för att bevara byggnadens ekonomiska värde och dess tekniska 
funktioner fungerande. Reparationer och byten av beståndsdelar är några underhållsarbeten som kan 
utföras. Det finns även förebyggande underhållsarbeten som exempelvis fönsterbyten och ommålning av 
fasad (Nordstrand, 2008, ss. 221-222). Förvaltningsskedet är utan tvekan den längsta processen i ett 
byggnadsverks livslängd (Nordstrand, 2008, s.8). Processen kan delas in i många delprocesser. Från 
övertagande, då både planerat underhåll samt akut drift och underhåll påbörjas, och kontinuerligt utförs 
parallellt med nödvändiga ombyggnadsarbeten, till att avslutas med rivningsarbeten (Hansson et al., 
2015, s. 25). 
 
Förvaltning och användning av byggnader är väldigt viktiga för framtida byggnadsverk. Man kan utnyttja 
erfarenheterna från förvaltningsskedet till att bygga med bättre egenskaper och ekonomiska 
förutsättningar än de som existerar idag. Planering och utformning av nya byggnadsverk kan 
effektiviseras med hjälp av förvaltningsskedet (Nordstrand, 2008, s.8). 
 

 

  

Figur 4, Byggprocessen med fokus på förvaltningsskedet. (Byggledning, u.å.) 
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4.2 Autodesk och deras mjukvaror inom byggteknik 
Autodesk grundades år 1982 och är ett amerikanskt företag som utvecklar programvaror inom 
konstruktion och design. Autodesk har utvecklat flera olika program som används för att underlätta allt 
från animering av filmer till design av byggnader. Autodesks produkter är bland de mest populära inom 
byggteknik. 
 
Nedan följer överskådlig information om de mjukvaror som Autodesk tillhandahåller för olika skeden i 
byggprocessen. 
 
4.2.1 ReCap 
ReCap står för “Reality Capture” som betyder att man fångar upp verkligheten. Programmet 
är till för laserskanning, 3D skanning. Laserskanning är en metod som används för att föra in 
3D data av komplexa byggnader till ett punktmoln. Punktmoln beskriver det skannade 
objektet i tre dimensioner vilket ger oss möjligheten att analysera samt mäta i modellen utan 
att vara på plats. I ReCap kan man öppna upp dessa punktmoln, rensa dem samt göra 
ändringar i punktmolnet. Därefter kan denna information överföras till, exempelvis Revit för 
att börja 3D modellera och få en verklighetsbaserad modell. (Lifewire, 2019) 
 
4.2.2 AutoCAD 
Vanligtvis används AutoCAD i byggbranschen för att skapa 2D ritningar som exempelvis 
planritningar samt olika skisser. Programmet används av ingenjörer, arkitekter och 
designers. Man får exakta ritningar då programmet är noggrant. Dessa ritningar är i dwg. 
format som står för “drawing”. Programmet stödjer i stort sett alla CAD filformat (Cadcraft, 
2019a). 
 

4.2.3 Revit 
Revit är ett verktyg för att skapa 3D modell med hjälp av verklig information och används 
oftast av ingenjörer, arkitekter samt designers. Oftast används Revit under 
projekteringsskedet. Här kan man konstruera en hel byggnad och se hur byggnaden kommer 
att se ut i verkligheten. All information såsom material, U-värde, areahantering m.fl. kan 
man lägga in i sin 3D byggnad så att man kommer så nära verkligheten som möjligt. 
Programmet kan importera samt exportera b.la. DWG-filer (Cadcraft, 2019a). 
 
4.2.4 MagiCAD 
Programvaran MagiCad är inte skapad av Autodesk. Finska MagiCAD Group har 
utvecklat programvaran och man har ett nära samarbete med Autodesk. Mjukvaran finns 
tillgängligt i mer än 80 länder över världen (MagiCad, 2019). MagiCAD är den ledande 
mjukvaran för projektering av el samt VVS och finns tillgängligt för både Revit MEP 
(Mechanical, Electrical and Plumbing) samt AutoCAD, vilket gör detta program till en 
viktig del i byggbranschen (MagiCad, 2016). 
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4.2.5 NavisWorks 
NavisWorks är ett BIM program som granskar projekt och gör det möjligt för arkitekter, 
ingenjörer samt projektledare att granska projektmodeller, samordna dem och rätta till fel 
innan byggproduktionens start (Autodesk, 2019a). Här kan man slå samman olika 
programvaror till en gemensam modell för att senare se hur de skulle samverka. En av 
funktionerna är kollisionskontroll. Man kan även visuellt skapa en tidsplan gällande hur 
byggprocessen kommer att gå till samt skapa animationer och bilder för att få en bättre 
förståelse kring hur verkligheten kan se ut (Cadcraft, 2019b). 
 
4.2.6 BIM 360 Glue 
Denna programvara används innan produktionen startar och identifierar olika problem, 
bland annat krockar med hjälp av kollisionskontroller. Man får tillgång till information om 
projektet samt en översikt över byggprocessen. Allt detta för att hindra kostsamma problem i 
förväg. Denna programvara är tillämpad för entreprenörer, arkitekter samt projektägare 
(Autodesk, 2019b). 
 
4.2.7 BIM 360 Field 
Denna programvara används för administration på fält för dokumentering av fel, hantering 
av egenkontroller, lagring av dokument samt skapande av arbetsordrar. BIM 360 Field är 
molnbaserat vilket gör det enkelt att använda programmet på fri fot. Denna programvara är 
tillämpad för entreprenörer, arkitekter samt projektägare (Autodesk, 2019c). 
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4.2.8 BIM 360 Ops 
BIM 360 Ops är en programvara som är skapad för förvaltningsskedet. Detta program ska 
underlätta arbetet för förvaltare att underhålla sin byggnad. Grundidén med BIM 360 Ops är 
att förvaltare ska få tillgång till all information samt uppföljningar för sin byggnad på ett och 
samma ställe. 
 
Här kan man bland annat:  

● Schemalägga underhåll. Man får notifikationer om när, exempelvis, ett filter behöver bytas.  
● Lägga in QR koder/streckkoder så att drifttekniker enkelt kan skanna objektet och få tillgång till 

all information om produkten. 
● Läsa in flöden med hjälp av sensorer, Panoramic Power. 
● Skicka ut ärenden till specifika personer som sedan får en notifikation om vad ärendet handlar om 

och hur väl prioriterad detta ärende är. 
● BIM 360 Ops mobila applikation gör det enkelt att förvalta byggnaden på fri fot. 
● Markera på plats hur ärendet hanteras samt tidsrapportering genom den mobila applikationen.  
● Om en tekniker finner ett fel på plats kan han enkelt ta bilder, lägga till kommentarer och skicka 

vidare det till förvaltare genom BIM 360 Ops mobila applikation. 
● Få tillgång till 3D modellen i den mobila applikationen utan tidigare erfarenhet av BIM.  
● Hantering av kontaktuppgifter. 
● Tillgång till historik. 
● Tillgänglig i engelska, spanska och portugisiska.  

 
Denna programvara är tillämpad för underhållsansvariga, tekniker, förvaltare, leverantörer, 
byggnadskonsumenter samt byggherrar (Autodesk, 2018b). 
 
4.2.9 IFC (Industry Foundation Classes) 
Industry Foundation Classes (IFC) är ett filformat utvecklat av buildingSMART. 
BuildingSMART är en ideell organisation som skapat ett neutralt och öppet 
dataöverföringsalternativ som inte är anknuten till något specifikt företag eller programvara. 
Autodesk har ett samarbete med buildingSMART som strävar efter att utveckla IFC. I 
exempelvis Revit kan man importera samt exportera IFC filer. Detta medför att man kan 
öppna upp filer från andra mjukvaror, då är man inte anknuten till ett företag eller en 
mjukvara. Datautbytet går åt båda håll och alla kan kommunicera med alla. (Autodesk, 2013) 
 
En IFC fil (.ifc) är fördelaktigt vid användning inom BIM. De data som finns i en IFC fil är, bland annat 
visuella element (3D). IFC överför information enkelt och snabbt utan att förlora data på vägen. 
(BuildingSMART, u.å.) 
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5. Genomförandet 

I ett tidigt skede av examensarbetet påbörjade sökandet efter lämpliga kandidater för intervjuer. Samtidigt 
pågick datainsamling som var relevant för arbetet. För att kunna demonstrera programvaran BIM 360 Ops 
för eventuella respondenter, i samband med intervju, påbörjades även inlärning av programvaran. En 
lämplig Revit modell tillhandahölls av Diagona AB för att underlätta arbetet. 
 
5.1 Intervjuer 
Sökandet efter lämpliga respondenter var stundtals besvärlig då processen; från sökande till intervju, ofta 
blev utdragen och omständligt. Med hjälp av Diagona AB och deras kontaktnät, våra egna kontakter samt 
flertalet öppensinnade människor i näringslivet, fann vi slutligen flertalet lämpliga respondenter. 
 
Inför intervjuerna förbereddes lämpliga intervjufrågor noggrant. Frågorna utformades så att man får 
övergripande syn på hur de olika företagen jobbar med förvaltningen i dagsläget. Frågorna var av 
generaliserande karaktär för att vara användbar i alla kommande intervjuer och oberoende av respondent. 
Samtliga respondenter fick därför samma frågor, dock kunde vissa frågor ställas med viss variation eller i 
ett annat skede av intervjun. I sin helhet är intervjufrågorna ställda på samma sätt. Intervjufrågorna 
skickades till respondenterna i god tid före intervjun. För intervjufrågorna, se bilaga 1. 
 
Huvudmålet med intervjuerna var att få så mycket information som möjligt om dagens sätt att hantera 
förvaltningen. Här presenteras även BIM 360 Ops och om detta program skulle vara intressant för dagens 
förvaltare. 
 
Intervjuer hölls i både Uppsala och Stockholmsområdet. Alla intervjuer hölls på plats med respondenten, 
vid sex av sju fall på respondentens arbetsplats för att underlätta demonstrationen av BIM 360 Ops. 
 
Följande företag och arbetsroller intervjuades: 
 

● Fabege, Driftchef (Se bilaga 3)  
● HSB, Fastighetsförvaltare (Se bilaga 4) 
● Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag, Driftchef (Se bilaga 5) 
● Akademiska Hus, Fastighetsförvaltare (Se bilaga 6) 
● Locum, Fastighetsförvaltare (Se bilaga 7) 
● Stockholmshem, Kundförvaltare (Se bilaga 8) 
● Fastpartner, Teknisk förvaltare (Se bilaga 9) 

 
En separat intervju hölls med Diagona AB för att få en inblick i vad företaget sysslar med, hur de arbetar 
och varför de är intresserade av BIM i förvaltningen och programvaran BIM 360 Ops. (Se bilaga 2) 
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5.2 Pilotprojekt Åbyskolan i Haninge 
För att testa på BIM 360 Ops används pilotprojektet Åbyskolan som ligger i Haninge. En Revitmodell (Se 
Figur 5) tillhandahölls av Diagona AB, som genom godkännande från Tornberget i Haninge kommun fick 
användas för examensarbetet. Revitmodellen innehåller diverse installationer och tillgångar som används 
för överföringen mellan Revit och Bim 360 Ops. 

5.3 Tillvägagångssätt i BIM 360 Ops 

För att veta hur man ska gå tillväga och underlätta inlärningen av BIM 360 Ops används Autodesk 
University (AU) som hjälpmedel. Autodesk University (AU), utvecklad av Autodesk, är en hemsida som 
erbjuder föreläsningar, artiklar samt diskussioner kring olika mjukvaror de har. Här kan man lära sig mer 
om hur man går tillväga i deras program samt vad som är nytt (Autodesk, 2018d). 
 
Under inlärningen har vi spelat olika arbetsroller vid tillvägagångssättet av BIM 360 Ops, där en av oss 
var tekniker och den andre förvaltare. På så vis får man en mer realistisk tillvägagångssätt. 
 
Målet med tillvägagångssättet är att, på ett tydligt sätt visa hur man går tillväga för att som läsare kunna 
upprepa alla steg. 
 
Det första steget är att skapa ett konto i webbläsaren på BIM 360 Ops hemsida 
(bim360ops.autodesk.com) genom att verifiera E-postadress och därefter ange mobilnummer. E-
postadressen fungerar som användarnamn, ett lösenord skickas ut som sms till det mobilnummer man 
angett. Man har då skapat en portfölj. Portföljen blir ett “Konto” där man sedan har sina byggnader samt 
all information. 
 
  

Figur 5, Modellen på Åbyskolan i Haninge i Revit 
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5.3.1 Lägga till en byggnad 
 
För att lägga in en byggnad bör man skapa byggnaden 
genom “Add Building” (Se Figur 6). 
Här skriver man in all information om vad det är för 
byggnad: Namn samt adress, (eventuellt en bild på 
byggnaden). 
 
När all information är ifylld klickar man på “Submit” för att 
skapa byggnaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man bör ladda ner BIM 360 Ops tillägg “Add-Ins” så att denna funktion finns tillgänglig i Revit. 
Tillägget är nödvändigt för att man ska kunna exportera tillgångar i en modell, från Revit till BIM 360 
Ops. Nedladdningen av detta tillägg finns i portföljen under inställningar “Settings” (Se Figur 7). 
 
Längst ner på denna sida finns det en nedladdningsknapp för “Autodesk BIM 360 Ops Add-in for Revit”. 
Nedladdningen är kostnadsfri. (Se Figur 8).       

 
Vi bemötte svårigheter vid nedladdningen av tillägget då den ursprungliga filsökvägen hamnade fel på 
datorn vilket ledde till att Revit inte hittade tillägget för BIM 360 Ops. Detta löstes genom att ändra på 
filsökvägen till korrekt mapp, för oss var detta: C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2019. 

Figur 6, BIM 360 Ops “Add Building” 

Figur 7, BIM 360 Ops “Settings” Figur 8, BIM 360 Ops “Add-Ins 
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5.3.2 Från Revit till BIM 360 Ops  
Val av information som ska överföras från Revit till BIM 360 Ops görs genom att i Revit modellen 
markera tillgångarna, assets, som är aktuella för den information som ska behandlas (Se Figur 9). 

 
Man kan använda sig av 

funktionen filter för att 
filtrera bort onödig 
information. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Det går att överföra alla tillgångar som finns i Revit modellen till BIM 360 Ops, dock kan detta leda till 
förvirring för exempelvis en förvaltare som endast ska behandla en del av all information som finns på 
Revit. Därför är det mer tydligt om man markerar endast den information som exempelvis en förvaltare 
ska använda sig av. 

 
När rätt tillgångar är 
markerade går man till 
fliken “Add-Ins”, i Revit, 
där man hittar 
exportknappen till BIM 
360 Ops. Programmet 
kommer fråga om en kod 
som informationen ska 
överföras till (Se Figur 10). 
 
 
 
 
 
 

 
Koden hittar man i BIM 360 Ops (i webbläsaren på bim360ops.autodesk.com) → Portfölj → byggnaden 
som precis skapades → Information (Se Figur 11). Under “Revit and BIM 360 Field export code” hittar 
man en kod som ska markeras, kopieras och sedan klistras in i Revit (Se Figur 12). Detta gör man för att 
skapa en koppling mellan tillgångarna man vill exportera i Revit och byggnaden i BIM 360 Ops 

Figur 9, Revit markering av tillgångar “assets” 

Figur 10, Revit exponering av tillgångar “assets” 
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portföljen. När man sedan har överfört informationen med hjälp av koden kan man hitta alla de markerade 
tillgångarna på hemsidan BIM 360 Ops (Se Figur 14), genom att gå tillbaka till huvudsidan med 
byggnaden och klickar på “assets” (Se Figur 13). 

 
 
 
  

Figur 12, BIM 360 Ops exporteringskod Figur 11, BIM 360 Ops “Information” 

Figur 13, BIM 360 Ops "assets" 
Figur 14, BIM 360 Ops tillgångar 
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Där kan man även se information om varje objekt som 
markerades samt se dem i 3D view genom att klicka på 
“View” under 3D model (Se Figur 15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man ser var de befinner sig i byggnaden, för att kunna få en större uppfattning om hur objektet ser ut (Se 
Figur 16 och Figur 17). 

 
  

Figur 15, BIM 360 Ops “3D View” 

Figur 17, BIM 360 Ops automatisk zoom in på tillgången Figur 16, BIM 360 Ops 3D modell 
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Man kan även lägga in kommentarer, bilder, 
manualer, övriga dokument, QR-kod, 
schemaläggningar samt mer information som 
exempelvis installationsdatum, vem som har 
installerat objektet, serienummer, eventuella 
garantitider, modell, vart objektet tillverkades 
samt länkar (Se Figur 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 18, BIM 360 Ops 3D modell 
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5.3.3 Schemaläggning & Underhåll 
Att schemalägga underhåll för assets gör så att programmet automatiskt håller koll på när underhåll ska 
göras. Detta underlättar förvaltningen då en förvaltare inte behöver lägga in underhållspåminnelser 
manuellt. 

 
 
I portfolieinställningarna, (Se Figur 8), finns det 
en rad med “Work Schedule” som står för 
Arbetsschema. Här kan man välja de dagarna 
under veckan samt tider då underhållsarbetare 
arbetar. Programmet kommer automatiskt 
schemalägga alla underhåll då arbetarna jobbar 
och känner av när de inte jobbar (Se Figur 19). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Man kan även lägga till vanliga ärenden, tickets, som kan förekomma. Ett exempel kan vara vattenläckage 
och att detta vill man markera som nödsituation. När olyckan händer känner programmet igen händelsen. 
För att skapa tickets klickar man på “add ticket” (Se Figur 20). 

 
  

Figur 19, BIM 360 Ops “Work Schedule” 

Figur 20, BIM 360 Ops “add ticket” Figur 21, BIM 360 Ops “add ticket” 
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Därefter skriver man in ärendet och all dess information. Det går att lägga till bilder på ärendet, 
dokument, checklistor, prioriteringsgrad, lokalisering, vem ärendet ska tilldelas, länkar samt kommentarer 
(Se Figur 21). Detta är något man även kan göra på plats direkt på  mobilapplikationen (Se avsnitt “5.4 
BIM 360 Ops applikation”). 

 
Man kan enkelt lägga in alla kontakter i 
programmet genom att klicka in på “all contacts” i 
portföljen (Se Figur 22). Därefter lägger man in 
kontakterna genom “Add +”. Om man har en excel 
fil eller en annan typ textfilsformat kan man föra in 
alla på samma gång, annars går det att lägga till en 
kontakt i taget (Se Figur 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 22, BIM 360 Ops “all contacts” 

Figur 23, BIM 360 Ops “Add+" 
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Kontakterna kan vara 
tekniker, delägare, chef eller 
säljare (Se Figur 24). När ett 
ärende uppkommer kan man 
enkelt välja person från sin 
kontaktlista till detta ärende. 
Personen får ett sms/notis på 
sin telefon, surfplatta eller 
dator att ett uppdrag finns 
tillgängligt för den personen.  
 
 
 
 
 
 
 

Checklista gör man för att förtydliga vad som bör göras då exempelvis ett filter ska bytas. När en tekniker 
ska byta filter får han upp checklistan så att han enkelt ser vad som bör göras. Detta minskar risken för att 
vissa moment glöms bort.  
 
För att göra en checklista går man till portföljen → “Checklists” → “Add +” (Se Figur 25). Därefter kan 
man skriva in namn samt all information man bör ha med, exempelvis, vad som bör göras vid ett byte av 
filter, vad man ska tänka på, vilka hjälpmedel man ska använda sig av, etc (Se Figur 26). 

 
 
  

Figur 24, BIM 360 Ops “user role” 

Figur 25, BIM 360 Ops “Checklists” Figur 26, BIM 360 Ops “Skapa checklista” 
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Därefter gör man schemaläggning för en viss asset genom 
att gå till byggnaden man har skapat och sedan till 
“scheduled tasks” som står för schemalagda ärenden (Se 
Figur 27). Här kan man lägga in kategorier som berör 
ärendet, vem som har skapat schemaläggningen, prioritet, 
upprepade, notifikation, bilder, pdf samt vilken asset detta 
berör (Se Figur 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När man väljer asset lägger man till vilken person som ska ta hand om detta ärende så att den personen får 
alla notifikationer angående ändringar samt uppdrag kring tillgången.  
 
Här lägger man även till checklistan som skapades för just detta ärende. 

 
  

Figur 27, BIM 360 Ops “scheduled tasks” 

Figur 28, BIM 360 Ops “schemalägga” 
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5.4 BIM 360 Ops som applikation 
BIM 360 Ops har en tillhörande applikation för att programvara ska kunna användas på fri fot. Denna 
applikation är endast tillgänglig i App Store för iOS-enheter och kan användas i både iPhone och iPad.  
 
På Figur 29 ser man hur applikationen ser ut på en surfplatta. Här kan man se översiktligt de olika 
kategorier som finns tillgängliga. Det går även att lägga till fler kategorier om man önskar det. De 
ärenden som är extra viktiga visas i färg då det väcker större uppmärksamhet, som man kan se på Figur 
29.  
 

 
 
  

Figur 29, Applikationens huvudsida från iPad. 
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Figur 30, Förtydliganden av applikationens funktioner
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När man klickar sig vidare på ett ärende, i detta fall har vi ett byte av filter som gått över tiden och måste 
bytas (se Figur 30), ser man all information om detta ärende. Allt från vem som har skapat felanmälan, 
när den skapades, vart felet befinner sig, vem felanmälan är tilldelad till, om arbetet har börjat, 
checklistor, foton och manualer, historiken, hur länge arbetet har pågått samt upprepade ärenden på 
samma asset. 

Genom att klicka på “assets” får man fram all information om tillgången som är kopplad till ärendet. 
Applikationen har samma upplägg som webbläsaren och man får tillgång till alla funktioner som finns (Se 
Figur 31).  

Figur 31, “assets” information
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I applikationen kan man även få tillgång till 3D modellen (Se Figur 32 och Figur 33). 

 
 
  

Figur 32, 3D modell i applikation Figur 33, 3D modell (förstoring av tillgång) i applikation 
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5.5 IFC till Revit till BIM 360 Ops 

I figur 34 kan man se A-ritningen i Revit. Ventilationsritningarna (se Figur 35) som har ritats i 
AutoCADs tilläggsprogram MagiCad, exporteras in i Revit med IFC som filformat (se Figur 34). 
Datautbytet mellan olika programvaror förenklas genom IFC, på så sätt kan man arbeta i den programvara 
man föredrar, innan man slutligen exporterar tillgångar till BIM 360 Ops. 

Vi upptäckte att när man har kopplat ihop A- och V-ritningen i Revit, och exporterar IFC tillgångarna, 
från Revit till BIM 360 Ops, dök inga tillgångar upp i BIM 360 Ops. Efter vidare undersökningar fann vi 
att flera andra letade efter en möjlighet till detta. Svaret från Autodesk var att funktionen inte fanns 
tillgänglig ännu, men att de ansvariga för BIM 360 Ops skulle överväga detta till framtiden. 
 

  

Figur 34, Länka IFC fil i Revit 

Figur 35, IFC Ventilation länkad med Revit 



45 
 

6. Resultat  
Nedan besvaras med hjälp av intervjuerna följande frågor: 
 

● Kunskapen om BIM hos förvaltaren. 
● Huruvida BIM används hos förvaltaren. 
● Dagens metoder, verktyg och kostnader. 
● Vad saknas i förvaltningsskedet. 
● Om BIM 360 Ops är intressant för förvaltningsskedet. 

 
Därefter beskrivs de verktyg som används av förvaltarna hos de företag som intervjuades. Sedan följer 
för- och nackdelar med BIM 360 Ops och dess kostnader.  
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6.1 Kunskapen om BIM hos förvaltaren 
Fabege 
Driftchefen på Fabege vet väldigt lite om BIM och vad det står för då de inte använder BIM under 
förvaltningen. Däremot känner driftchefen till att företagets projektavdelning använder BIM. (Se bilaga 3) 
 
HSB 
HSB:s förvaltare har ingen vidare erfarenhet av BIM eller vad det står för. Detta eftersom de inte 
använder sig utav BIM i förvaltningen eller inom företaget överhuvudtaget. (Se bilaga 4) 
 
Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB) 
Driftchefen på UKFAB känner till BIM och dess fördelar och har sen ett år tillbaka försökt jobba mot att 
bli mer digitaliserade inom företaget, det arbetet går dock långsamt framåt. (Se bilaga 5) 
 
Akademiska Hus 
Fastighetsförvaltaren på Akademiska Hus har lite kunskap om BIM och vad det handlar om genom ett 
personligt intresse. Förvaltaren har dock inte jobbat med det men vet att företaget använder BIM i deras 
projektering. (Se bilaga 6) 
 
Locum 
Fastighetsförvaltaren på Locum vet inte vad BIM står för och kommer inte i kontakt med BIM 
överhuvudtaget i sitt arbete. Förvaltaren tror inte att någon annan förvaltare jobbar med det heller men vet 
att företaget har någon typ av BIM då dem har en CAD-avdelning. (Se bilaga 7) 
 
Stockholmshem 
Kundförvaltaren på Stockholmshem har ingen kunskap om BIM men känner till att deras projektledare 
jobbar med någon typ av CAD-program. (Se bilaga 8) 
 
FastPartner 
Den tekniska förvaltaren på Fastpartner känner till BIM och vet vad det är. Dem jobbar dock inte med det 
överhuvudtaget på Fastpartner. (Se bilaga 9) 
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6.2 Huruvida BIM används hos förvaltaren 
Fabege 
På Fabege har man utöver fastighetsförvaltning en projektavdelning eftersom man även bygger i egen 
regi. På projektavdelningen använder man sig av BIM i form av programvaror från Autodesk. När 
förvaltningen tar över från projektavdelningen när en byggnad är färdigställd använder man sig inte av 
BIM i förvaltningsskedet. (Se bilaga 3) 
 
HSB 
HSB använder sig inte av BIM i förvaltningen. (Se bilaga 4) 
 
Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB) 
Driftchefen på UKFAB har sen ett år tillbaka försökt få företaget att gå mot ett mer digitaliserat arbetssätt. 
Bland annat så håller man på att 3D skanna köpcentrumet i Gottsunda för att sedan skapa en verklig 3D 
modell där man ska kunna utnyttja all information för att underlätta förvaltningen. Trots att man jobbar på 
att utveckla arbetssättet och har program för att öppna upp och titta på bland annat 3D-modeller tycker 
man inte att man jobbar särskilt BIM-relaterat i dagsläget. (Se bilaga 5) 
 
Akademiska Hus 
Akademiska Hus har på senare tid även börjat bygga i egen regi, däribland studentlägenheter på campus i 
Stockholm. Då har man haft BIM i projekteringen, det har man dock inte börjat utnyttja i förvaltningen. 
(Se bilaga 6) 
 
Locum 
På Locum finns en CAD/BIM-avdelning och man har tillgång till produkter från Autodesk. Förvaltarna 
använder däremot inte BIM för förvaltningsskedet. (Se bilaga 7) 
 
Stockholmshem 
Stockholmshem använder inte BIM för förvaltningen men det finns kännedom om att projektledarna på 
företaget jobbar med någon typ av CAD. (Se bilaga 8) 
 
FastPartner 
Man har på Fastpartner haft några nybyggnadsprojekt där det har varit på tal men i förvaltningen jobbar 
man inte med BIM överhuvudtaget. Vid nybyggnadsprojekten är det AutoCad som har använts och man 
har på senare tid påbörjat en digitalisering av gamla pappersritningar för sina befintliga fastigheter. (Se 
bilaga 9) 
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6.3 Dagens metoder, verktyg och kostnader 
Fabege 
Fabege använder sig mestadels av verktyget DeDU som ärendehanteringssystem. Hyresgästerna kan 
registrera ärenden, antingen via hemsidan eller en applikation. På så sätt tas all information om ärendet in 
från hyresgästen. Detta ärende skickas sedan vidare till en tekniker eller förvaltare, beroende på 
kopplingen den anställda har till fastigheten eller systemet. I DeDU har Fabege även loggar, där kan man 
titta tillbaka på ärendet, se historik och säkerställa att allt har gått tillväga på rätt sätt. 
 
Man har som mål att återkoppla till kunden inom nio timmar från det att ett ärende kommer in. De egna 
interna fastighetsteknikerna ska helst ha åtgärdat problemet inom 40 timmar, om det går över 40 timmar 
kallar man det för surdeg. 
 
Det finns möjlighet till att lägga in schemalagda uppföljningar såsom service och besiktning men Fabege 
har valt att bara ha ärendehanteringen och driftplanen i DeDU. En årsplanering för förebyggande ärenden 
och exempelvis besiktningar där man har myndighetskrav, har man i ett annat system som heter 
GreenView. Då får man som tekniker notifikationer i sin handenhet på när vissa saker måste utföras. Man 
har ett nära samarbete med tillverkarna av GreenView (GreenCon) där man för en ständig dialog och 
utvecklar programmet vidare tillsammans. På så sätt betalar inte Fabege några licenskostnader, istället 
betalar man för arbetstiden och utvecklingen av programmet. Detta upplägg uppskattar man eftersom 
programmet kan skräddarsys utifrån Fabeges behov och företaget behöver inte sitta fast via licenser. När 
det kommer till underhållsplanen och den ekonomiska delen är det Excel man använder. 
 
Byggnet är ytterligare ett program som Fabege använder för att spara ritningshandlingar som antingen är i 
DWG format eller PDF format. De har även annan typ av dokument i programmet såsom 
hyresgästpärmar. För att hitta det de söker behöver de “bläddra” sig fram. Det finns ingen sökfunktion för 
att underlätta sökandet. Man har på företaget även tillgång till programmet Bluebeam, dock är det bara 
projektavdelningen som använder den. 
 
Fabege har inte exakta siffror på kostnaderna för verktygen, men att implementera ett nytt 
ärendehanteringssystem, det kan handla om allt från 10 till 20 miljoner kronor. (Se bilaga 3) 
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HSB 
HSB använder till stor del SuperOffice CRM (Customer Relationship Management) som är ett 
ärendehanteringssystem. Ett program de har använt sig av i cirka åtta år. Hyresgästerna ringer oftast in till 
kundtjänst där de sedan för in felanmälningarna in i SuperOffice CRM. Detta program är sedan kopplat 
till Outlook. Här får HSB in alla ärenden och är det program som är deras viktigaste verktyg. I 
SuperOffice CRM kan förvaltarna på HSB se historik och göra en förvaltningsrapport. 
 
Kunderna ska få en återkoppling inom 24 timmar, oavsett om felet är åtgärdat eller inte. Förvaltarna 
ringer till externa parter som man har ramavtal med och den som har tid får åtgärda felet.  
 
Schemaläggning får man lägga in manuellt. Det finns ingen automatisk schemaläggning där 
programvaran, exempelvis, skickar notifikationer till förvaltaren eller teknikern. Enligt HSB handlar det 
om att de som kan programmet hinner sluta och att det alltid kommer in nyanställa som inte vet hur man 
gör och måste läras upp. Därav har det gått utför; eller att kontrakt bryts och saker och ting ändras, men 
att man inte uppdaterar informationen vilket sedan leder till att de automatiska funktionerna inte gäller. 
Notifikationer får de även lägga in manuellt.  
 
Ytterligare program som används av HSB är Fastnet, Property Management (PM) samt Webinfo. 
Webinfo är det program som tillåter HSB att plocka fram bland annat ekonomisk statistik, människor och 
lokaler samt vem som hyr etc. 
 
HSB uppskattar priset för att äga en dator med diverse program till 1800-2000 kronor per månad och 
anställd. (Se bilaga 4) 
 
Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB) 
Även Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag använder DeDU som ärendehanteringssystem. DeDU har 
man använt sedan 2014. Hyresgästerna kan antingen ringa in till kontoret eller maila via hemsidan för att 
göra en felanmälan. Felanmälan skickas sedan vidare till en tekniker eller förvaltare, beroende på vad det 
är för ärende. Teknikern eller förvaltaren får då en notifikation. Precis som Fabege har man loggar i 
programmet där kan man titta tillbaka på ärenden och se historik. Teknikerna på företaget har även DeDU 
på sina handenheter för att kvittera ärenden på fri fot. Dem kan även göra beställningar till 
ramavtalsentreprenörer i appen. 
 
Man har som mål att återkoppla till kunden, vara på besök samt lösa de vardagliga problemen inom 
samma dag som ärendet kommer in. Man är väldigt noga med att de egna, interna fastighetsteknikerna 
inte har någon felanmälan hängandes innan dem går hem för dagen. 
 
Det finns möjlighet till att lägga in schemalagda uppföljningar, vilket man har gjort för ronderingar. Man 
har dock valt att inte köpa in besiktningsmodulen till DeDU. Man anser att det är såpass lite att det istället 
görs i vanliga excel-filer, därför får man heller inte några påminnelser för dem besiktningar man behöver 
utföra. Drift- och underhållsplaner är också något som görs i vanliga excel-filer, dessa används även som 
budgetunderlag när man rapporterar till kommunen. 
 
Utöver ärendehanteringssystemet DeDU har företaget ett ekonomisystem, lönesystem och 
uthyrningssystem som är kopplat till ekonomisystemet. Man letar dock efter ett enhetligt affärssystem. 
 
Man uppskattar licensavgifterna till 400 till 500 tusen kronor om året, för alla system som man har. 
Uppskattningsvis står DeDU för 20 procent av den kostnaden. (Se bilaga 5) 
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Akademiska Hus 
Akademiska Hus använder sig av Landlord som ärendehanteringssystem. Ett program de har använt sig 
av i cirka två år. Då detta program är väldigt brett, uppskattar man på Akademiska hus att man endast 
använder 20 procent av programmets kapacitet. Områden de använder är felanmälan, fakturering, drift 
och underhåll, ronderingar för teknikerna samt lite budget. Akademiska Hus är ännu inte nöjda med 
programmet, dock är det under utveckling då de skräddarsyr Landlord efter de egna behoven. Landlord 
har även en tillhörande applikation som Akademiska Hus använder.  
 
Felanmälan görs på deras hemsida. Gällande akuta fel ringer hyresgästerna in till Jourmontör som skriver 
in felanmälan i Landlord som sedan skickar vidare ärendet till rätt person. Ärendet skickas per automatik 
till två personer, till den ansvarige för ärendet samt en “backup person”. De ska hädanefter återkoppla till 
hyresgästerna inom 24 timmar. Uppskattningstiden från det att kunderna ringer och att de svarar är cirka 
fem minuter, nattetid ungefär en timme. Teknikerna kan kommentera och uppdatera ärenden i Landlords 
applikation så att förvaltaren vet vem som har följt upp sitt arbete. 
 
Schemaläggningar finns även i Landlord, där får man upp notifikationer om när det är dags att utföra 
underhållsarbeten som lagts in. Drift- och underhållsplaner finns inte i något speciellt program. Dessa 
finns i ett Excelark som förvaltarna själva får göra, dessa görs i perioder om tre år. 
 
Ett annat program som Akademiska Hus använder är HyperDoc. Här har de alla sina inskannade 
ritningar. Antingen har man bara tittmöjlighet eller så kan man få behörighet till att mäta och rita i 
ritningarna. 
 
Akademiska Hus har svårt att uppskatta kostnaderna för sina program. (Se bilaga 6) 
 
Locum 
Även Locum använder sig av Landlord som ärendehanteringssystem. Landlord har man använt i ungefär 
två år. Felanmälan tas emot av kundtjänst, antingen via hemsidan eller om det ringer in. Ärendet skickas 
sedan vidare till externa driftentreprenörer som sköter resten. När en felanmälan är åtgärdad markeras den 
som färdig i Landlord av driftentreprenörerna. Locum kan sedan göra uppföljningar på alla ärenden 
genom historiken i Landlord, på så sätt kan man säkerställa att alla ärenden hanteras korrekt. Enligt 
Locum är möjligheterna med systemet stora, företaget har dock valt att endast använda felanmälnings- 
och avtalsdelen. Landlord har även en tillhörande applikation, Pocketlord. I applikationen ska man kunna 
göra i princip allt som går att göra på en dator. Dock saknar man tjänsten där man på plats ska kunna 
fotografera och skicka in i systemet. Den tjänsten hade enligt Locum varit fördelaktigt eftersom 
förvaltarna gör väldigt många ronderingar. Tjänsten ska dock vara på väg att implementeras. 
 
Frågor som inte kan besvaras av kundtjänst vidarebefordras till förvaltarna. Man har som mål att 
återkoppla både internt och externt inom 24 timmar. Akuta ärenden åtgärdas enligt Locum omgående. 
 
Schemalagda uppföljningar har man inte i Landlord, det är något som de gör själva. Man har på företaget 
ett årshjul där vissa saker ska göras under ett år. Då diskuterar och planerar man för varje byggnad vad 
som behöver göras. Det är dock inget som finns i deras arbetssystem, utan dessa görs i Word och Excel. 
På Locum kallar man dessa för verksamhetsplaner. 
 
Ett annat program som Locum använder är Advantum. Den används när man vill titta i alla ritningar. 
 
Locum har svårt att uppskatta kostnaderna för sina program. (Se bilaga 7) 
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Stockholmshem 
Stockholmshem använder sig av verktyget FAST2 sedan en månad tillbaka. Detta är fastighetssystemet 
som ger Stockholmshem tillgång till att bland annat se vad som finns i fastigheterna, entréer, vart 
undercentral befinner sig, vart vinden ligger, etc. De dokumenterar åtgärder samt ändringar i programmet 
via webbläsaren eller applikationen FAST2 erbjuder. Applikation tillhörande FAST2 är, enligt 
Stockholmshem, inte användarvänligt ännu då den är under utveckling. Enligt Stockholmshem så finns 
det för lite information gällande tillgångarna som finns i byggnaden. FAST2 är endast i textform, inget 
visuellt. Stockholmshem är nöjda med FAST2, dock tycker de att det krävs något annat som ger bättre 
struktur i förvaltningen. I applikationen ska man kunna ta bilder samt kommentera kring tillgångarna som 
finns.  
 
Vid felanmälningar ringer kunder till kundtjänst eller besöker Stockholmshems webbplats där de kan, via 
sin inlogg, boka tid så att de får hjälp med sin felanmälan. Kundtjänst har som regel att svara inom max 
20 minuter. Man ska få hjälp på en gång. Vid större felanmälningar, exempelvis vattenskador, skickas 
driftansvariga för att bedöma problemet. Mellan 4-5 veckor tar det för total återställning, beroende på hur 
stor skadan är.  
 
När det gäller drift- och underhållsplaner bakas de in i områdesplanerna som de själva gör manuellt. 
 
För ritningar har Stockholmshem inskannade planritningar. Inga ändringar går att utföra i ritningen och 
man får inte ut mer information än vad som är ritat på planritningen. Utöver FAST2 använder 
Stockholmshem programmet Agresso för fakturahantering. 
 
Stockholmshem har svårt att uppskatta priserna för sina program. (Se bilaga 8) 
 
FastPartner 
Fastpartner använder precis som Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag och Fabege 
ärendehanteringssystem DeDU. Den har man använt i ungefär fem eller sex år. Hyresgästerna kan 
registrera ärenden via Fastpartners hemsida, där får man fylla i nödvändig information. Informationen 
skickas sedan vidare till en tekniker som får ärendet via mail. Vid akuta fall kan man ringa in till växeln, 
skulle något ske nattetid eller på helger finns Jourmontör tillgängligt. I DeDU har man även loggar med 
historik för alla ärenden, dock tycker man att det brister lite i dokumentationen av uppföljningar inom 
företaget. 
 
Man har som mål att återkoppla till kunden inom 24 timmar från det att ett ärende kommer in. De interna 
fastighetsteknikerna försöker alltid åtgärda problemen så fort som möjligt. Dock kan tiden variera 
beroende på typ av ärende och hur högprioriterat det är. 
 
Till skillnad från övriga som använder DeDU, har Fastpartner valt att köpa in och använda 
besiktningsmodulen. Förutom besiktningar har man även lagt in ronderingar och skyddsronder i 
programmet, dessa får man även påminnelser om. Man anser att möjligheterna med schemalagda 
uppföljningar i programmet är obegränsade. Man har även en energimodul för DeDU där teknikerna 
manuellt lägger in värden som sparas i programmet. Även drift- och underhållsplaner är något som man 
har lagt in i DeDU. 
 
Vid sidan av DeDU har man inga andra system som man använder för förvaltningen. 
 
Fastpartner har svårt att uppskatta kostnaderna för systemet eftersom det är upphandlat för hela 
fastighetsbeståndet. (Se bilaga 9) 
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6.4 Vad saknas i förvaltningsskedet 
Fabege 
På Fabege känner man att det hade underlättat om allt kopplat till förvaltningen låg i ett och samma 
system. Kommunikationen behöver överlag utvecklas, främst brytpunkten när man på förvaltningen ska ta 
över då projekt har byggt färdigt. Man hade helst velat vara med i ett ännu tidigare skede än idag och att 
man får in all nödvändig dokumentation för att underlätta förvaltningen. (Se bilaga 3) 
 
HSB 
HSB saknar att ha allt i ett och samma program, som exempelvis underhållsplanen. Upplärning av 
program tycker HSB, tar för lång tid. (Se bilaga 4) 
 
Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB) 
På UKFAB tycker man inte att något av de program man har är något för framtiden. Helst av allt skulle 
man vilja ha ett stort enhetligt system som man kan bygga vidare på. Man tycker även att det är för 
mycket papper i omlopp och hade hellre sett en digitaliserad databas med all tänkbar information och 
dokumentation lättillgängligt. (Se bilaga 5) 
 
Akademiska Hus 
Akademiska Hus saknar långsiktig planering och underhåll. De tycker även att BIM i förvaltningen 
saknas och borde implementeras. (Se bilaga 6) 
 
Locum 
På Locum tycker man att det skulle finnas ett värde av att ha en systematiserad dagordning eller 
årsordning att jobba efter där man kan följa upp olika saker som ska göras. Man har också svårigheter 
med att få in tillräckligt med information från hyresgäster vid exempelvis felanmälningar. (Se bilaga 7) 
 
Stockholmshem 
Stockholmshem saknar schemalagda uppföljningar i sin programvara. (Se bilaga 8) 
 
FastPartner 
På Fastpartner tycker man att det finns stora brister i ritningsunderlag och att det vore bra om ritningar 
och dokumentation uppdateras löpande. (Se bilaga 9) 
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6.5 Om BIM 360 Ops är intressant för förvaltningsskedet 
Fabege 
Fabege har tankarna för nya typer av ärendehanteringssystem och skulle vara intresserade av BIM 360 
Ops om detta skulle visa sig vara ett gynnsamt program i förvaltningsskedet. (Se bilaga 3) 
 
HSB 
HSB ser väldigt positivt på 3D funktionen i applikationen men påpekar att de andra funktionerna redan 
finns i dagsläget. (Se bilaga 4) 
 
Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB) 
Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag är väldigt positivt inställda till BIM 360 Ops och hur det ser ut. 
Företaget är i en fas där man vill digitalisera mycket av arbetssättet. (Se bilaga 5) 
 
Akademiska Hus 
Akademiska Hus anser att de redan har ett program som liknar BIM 360 Ops, som är under utveckling. 
Då de utvecklar sitt egna program kommer fokus att läggas på det. (Se bilaga 6) 
 
Locum 
Locum tycker att BIM 360 Ops är intressant och tror på att det kommer fungera som en bra lösning i 
framtiden. Däremot tror man att det kan bli svårt på just Locum eftersom företaget har väldigt mycket 
byggnader, framförallt stora byggnader. Dessutom sker det konstant förändringar i de egna byggnaderna 
vilket skulle påverka ritningar och modeller. Man anser dock att mycket av förvaltartjänsten kan 
digitaliseras. (Se bilaga 7) 
 
Stockholmshem 
Stockholmshem är positivt inställd kring BIM 360 Ops och anser att detta är något som behövs. Dock så 
tror Stockholmshem att detta ses som en framtida programvara. Något nya personer skulle vilja använda 
men inte de som redan jobbar i sina egna system. (Se bilaga 8) 
 
FastPartner 
Fastpartner tycker att det ser intressant ut och att det kan fungera väl för nybyggnationer som har bra 
ritningsunderlag. Däremot tror de att metoden tar alldeles för mycket tid och att det kommer kosta dem 
för mycket. (Se bilaga 9)  
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6.6 Klargörande av ärendehanteringssystem förvaltarna använder 

 
6.6.1 DeDU 
Ett tekniskt förvaltningssystem som är framställd av WSP. DeDU hanterar olika verktyg och 
används för bland annat planering av underhåll, ärendehantering, energi och miljö, 
myndighetsbesiktning, budgethantering och dokumentation. Det finns även en tillhörande 
version för mobiltelefoner. Programmet har över två tusen användare, både inom kommuner 
och landsting, men även privata fastighetsbolag använder verktyget. De flesta företag som intervjuades 
använder sig av DeDU. (DeDU, u.å.) 
 
6.6.2 SuperOffice CRM  
SuperOffice CRM(Customer Relationship Management) är ett ärendehanteringssystem som 
tillåter användarna att samla in all kundinformation i samma program. Här kan man bland 
annat hantera ärenden, hantera kontakter, schemalägga aktiviteter, planera projekt samt dela dokument. 
SuperOffice CRM är mestadels i textformat, inget visuellt gällande fastigheter. (Superoffice, u.å.) 
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6.6.3 Landlord (Numera Faciliate IWMS) 
Landlord, numera Faciliate IWMS (Integrated Workplace Management System) är ett 
system från nyligen sammanslagna systerbolagen Symetri och SWG (Service Works 
Global), bägge dotterbolag till Addnode group (Symetri, 2019). Ärendehanteringsystemet 
möjliggör ett enhetligt system eftersom den kombinerar traditionell fastighetsförvaltning 
med bland annat grafisk visualisering och dokumenthantering. Avtal, hyror, tillsyn och skötsel är några av 
de funktioner som användarna har tillgång till. Faciliate IWMS erbjuder realtidsdata från sensorer samt 
visualisering av data i 2D och 3D. Tillhörande mobila applikationer finns tillgängliga för att underlätta 
arbeten ute på fält. (SWG, u.å.) 
 
6.6.4 FAST2 
Ett fastighetssystem som bildades år 1996 av FAST2 Affärssystem AB (FAST2, u.å.). FAST2 
omfattar tre huvudområden; Hyresadministration, Uthyrning och Förvaltning. När det gäller 
förvaltning, erbjuder FAST2 kontroll över inre och yttre underhåll. Här kan man hantera bland 
annat felanmälningar, rapporter, skador, underhållsarbeten, besiktningsmoduler, etc. FAST2 erbjuder 
även en applikation. Med hjälp av applikationen kan man ta bilder på plats samt få tillgång till kontakter 
och information. (FAST2, u.å.) 
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6.7 Fördelar & Nackdelar kring BIM 360 Ops 

Fördelar Nackdelar 

 
Egen projektering/produktion leder till att 

man enklare kan föra över information man 
skapar/samlar till förvaltningen. 

 

Om man inte redan har Autodesk licenser kan 
kostnaden bli stor. 

 
Kommentar:  

Alternativt tar man in någon extern som sköter 
överföring med kunskap samt licens i Revit  

Om fastigheten inte utsätts för några 
större förändringar krävs bara en 

överföring från Revit till BIM 360 Ops  

Om fastigheten utsätts för stora förändringar 
måste man överföra assets från Revit på nytt för 

att hålla BIM 360 Ops uppdaterad. 

Vid nyproduktion finns det oftast en 
välutvecklad 3D modell för fastigheten som 
innehåller information. Överföringen från 

Revit till BIM 360 Ops blir enkel. 

 
Man är bunden till Revit (ev. Field) för att kunna 

överföra information till BIM 360 Ops. 

Om man har egna interna fastighetsskötare 
är det enklare att utbilda dem i BIM 360 Ops 

och företaget kan arbeta enhetligt. 

 
Gränssnittet är på engelska. 

Om företaget redan har Autodesk licenser 
för Revit blir kostnaden för BIM 360 Ops 

minimal. 

Om man har externa fastighetsskötare kan dem 
ha ett annorlunda arbetssätt vilket finns risk att 

de inte håller sig till mjukvaran. 

 
 

Man slipper dokument i pappersformat 
då allt finns tillgängligt i digitalt. 

Äldre fastigheter med bristfälliga ritningar leder 
till att man måste rita upp en modellritning på 

nytt. 
 

Kommentar: 
Skanningsteknik skulle kunna vara en lösning. 

Enhetlig system för all information 
(allt-i-ett). 

Applikationen är endast tillgänglig 
för iOS-enheter 

Schemaläggning för framtida arbeten, 
programmet håller koll + påminner dig om 

framtida arbeten. 

IFC filer går att öppna i Revit, dock ej vidare 
till BIM 360 Ops. 
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6.8 Kostnader 
Webbläsaren samt applikationen i BIM 360 Ops är kostnadsfri. Användningen av mjukvaran är 
kostnadsfri till en viss del. Man har 100 gratis “ticket” som tillkommer vid användning av BIM 360 Ops, 
därefter raderas gamla tickets ju fler man skapar. Genom att betala 1500 USD, vilket motsvarar cirka  
15 000 kronor ( 14 550 kr med valutakursen $1  9,7 kr) per år och portfölj får man tillgång till oändligt 
många tickets. (Autodesk, u.å.) 
 
Om företaget inte har Revit licenser blir det ytterligare en kostnad på cirka 33 000 kr per år och licens. 
Autodesk erbjuder vanligtvis rabatter samt paketpris på sina mjukvaror. De flesta företag som har ett 
samarbete med Autodesk får bättre erbjudanden. (Autodesk, u.å.) 
 
Då Revit inte behövs hela tiden vid användning av BIM 360 Ops, kan man hyra in en extern leverantör 
med Revit licens, som tar hand om uppdatering av byggnaden vid behov.  
 
Kostnader gällande program som används i dagsläget (enligt intervjuerna) är svåra att värdera då de flesta 
program har olika användningsområden, vilket i sin tur har varierande kostnader. Då respondenterna inte 
kunde uppskatta kostnaderna för programmen de använder, är det svårt att göra en kostnadsmässig 
jämförelse mellan dagens verktyg och BIM 360 Ops. 
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7. Analys 
Denna rapport har som mål att undersöka BIM 360 Ops samt om detta skulle vara det nya sättet att 
hantera förvaltningsskedet. Syftet och frågeställningarna som har framförts i rapporten bygger på 
varandra. 
 
Den första frågeställningen, “Hur ser förvaltningsskedet ut idag? Vad används i dagsläget”, besvaras med 
hjälp av intervjuerna (se kapitel 6.3 Dagens metoder, verktyg och kostnader) och medför till en större 
förståelse kring hur dagsläget ser ut för förvaltare och vilka verktyg de använder sig av.  
 
Den andra frågeställningen, “Hur fungerar BIM 360 Ops? Hur går man tillväga vid användning av BIM 
360 Ops?”, anses vara relevant då detta ger läsaren förståelse kring hur BIM 360 Ops fungerar. I kapitel 5 
“Genomförandet” beskrivs tillvägagångssättet i BIM 360 Ops stegvis. 
 
Tredje frågeställningen, “Kostnader för kunden att tillämpa tjänsten med BIM 360 Ops?”, besvaras i 
kapitel 6.8 “Kostnader”. Detta är en intressant fråga för de som är intresserade av mjukvaran samt om 
man vill kunna jämföra BIM 360 Ops med andra programvaror. 
 
Vidare går man över till den fjärde frågeställningen, “Hur mycket tid samt kostnader man sparar genom 
utnyttjandet av BIM 360 Ops i jämförelse med nutidens metoder i förvaltningsskedet.”, som baseras på 
den tredje frågeställningen. Tanken med denna fråga var att, med hjälp av intervjuerna, kunna ta fram 
kostnader samt tid för hur mycket byggföretag i dagsläget spenderar på sina mjukvaror och arbete. 
Därefter göra en jämförelse mellan deras verktyg samt arbetssätt och BIM 360 Ops. Denna frågeställning 
var svår att uppskatta då respondenterna inte visste hur mycket verktygen kostade företaget. Nästan alla 
företag som intervjuades använder mer än ett program till förvaltningen. De använder vissa delar av olika 
program som de kombinerar i sitt arbete. Detta medför en svår uppskattning om hur mycket pengar de 
lägger i vardera program. 
 
Gällande tidsbesparingar så ställdes frågan “Vad saknas i förvaltningsskedet” i kapitel 6.4. Vissa saker 
som togs upp som svar till denna fråga var, funktioner som somliga företag inte hade men som fanns i 
BIM 360 Ops; bland annat att saknaden om att ha tillgång till all information om fastigheten i ett och 
samma program. Detta skulle resultera i tidsbesparing för vissa företag då man inte behöver lära sig fler 
än ett program, leta bland papper, risk för borttappade ritningar samt misskommunikation. I ett sådant 
digitaliserat “allt-i-ett” program, får man tillgång till snabba sökfunktioner samt visualiseringsmöjligheter, 
för att snabbt och enkelt veta hur allt ser ut utan att vara på plats. Detta går hand i hand med kostnader. 
 
Ett större resultat kring tids- och kostnadsbesparingar skulle kunnat framföras genom att kontakta de olika 
programutvecklare och fråga angående kostnader för användning av dess program. Ett annat alternativ 
skulle kunna vara att kontakta ekonomiansvariga inom företagen som intervjuades, för att få fram 
kostnader för vardera program. Vidare kunde fler intervjuer hållas med mer variation av personer med 
olika arbetsroller. Detta skulle bidra till ett större och mer utvecklat resultat.  
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8. Slutsatser 
Studien visar att BIM är en intressant samt god möjlighet för att underhålla byggnationer i förvaltningen. 
Att teknologin går fort fram är inget nytt, men utvecklingen av ett mer digitaliserat förvaltningsskede bör 
tas i akt. Genom att förenkla övergången från projektering och produktion till förvaltning, kan man 
smidigare tillgängliggöra nödvändig information som redan skapats. Ju mer information man 
tillhandahåller förvaltningen desto enklare är det att förvalta sin byggnad, då information är det 
huvudsakliga för effektiviteten. 
 
Resultatet från intervjuerna visar att ingen av företagen utnyttjar BIM i förvaltningen. Kunskapen om 
BIM hos förvaltarna är väldigt liten, däremot finns viss intresse för ämnet hos några av förvaltarna. 
 
Denna studie medför uppmärksamhet kring digitalisering av förvaltningsskedet på ett mer effektivt sätt, 
samt en demonstration av alternativa mjukvara (BIM 360 Ops) som frambringar BIM i förvaltningen.  
 
BIM 360 Ops är en mjukvara skapad av Autodesk som ska underlätta förvaltningsskedet genom att 
frambringa BIM i förvaltningen. I denna rapport framhävs BIM 360 Ops fördelar med användandet av 
mjukvaran i förvaltningen. Dock är inget program felfritt och av det tas nackdelar upp i kapitel 6.7 
“Fördelar & Nackdelar kring BIM 360 Ops”. Två av de stora nackdelarna med användandet av BIM 360 
Ops är:  
 

Applikationen är endast tillgänglig för iOS-enheter 

IFC filer går att öppna i Revit, dock ej vidare till BIM 360 Ops. 

 
Följder till att applikationen inte kan användas i Android enheter är stora då många inte använder sig av 
endast iOS-enheter. Applikationen är till för att underlätta dokumentationen samt tillgängligheten av 
information i förvaltningen, på fri fot. Då många använder sig av Android telefoner/surfplattor gör detta 
arbetet svårare. Alternativ lösning är att öppna webbläsarens version på telefonen/surfplattan och använda 
BIM 360 Ops där. Man får tillgång till all information som applikationen erbjuder. 
 
En annan nackdel med BIM 360 Ops är att man inte kan överföra IFC tillgångarna från Revit till BIM 360 
Ops. Detta är en stor nackdel då IFC är en allmän filöverföringsformat som många olika aktörer använder 
sig av. Detta leder till att man blir begränsad till att endast använda sig av Revit filer eller BIM 360 Field 
filer. Diskussion kring framtida uppdateringar har förts och sägs vara något som kommer att utvecklas i 
framtiden.   
 
Resultat av denna rapport kan bidra till vidare forskning samt arbete kring implementering av BIM i 
förvaltningen. Denna studie ger även, förvaltare, tekniker och dylikt, en demonstration om 
tillvägagångssättet i BIM 360 Ops samt idéer kring olika BIM relaterade mjukvaror.  
 
Då BIM 360 Ops ska underlätta fastighetsförvaltningen genom att de flesta funktionerna finns i ett och 
samma program, finns även ett liknande program; Faciliate IWMS [tidigare Landlord] som, av vår 
kännedom, erbjuder liknande funktioner som BIM 360 Ops. Detta får dock överlämnas till framtida 
examensarbeten/forskningar för undersökning av liknande mjukvaror.  
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8.1 Fortsatt forskning kring studien 
I denna studie nämns det kort om olika ärendehanteringsprogram (se kapitel 6.6) som tas upp på 
intervjuer. Dessa program har liknande funktioner som BIM 360 Ops, dock skiljer det sig i vissa 
områden. En fortsatt studie kring de olika programvarorna (BIM 360 Ops, DeDu, SuperOffice CRM, 
Faciliate IWMS [tidigare Landlord] och FAST2), skulle vara en intressant undersökning om hur de skiljer 
sig, vilka likheter de har samt vilket program som är mest fördelaktig.  
 
Då vi hade ont om tid gällande kostnadsbesparingsjämförelsen; skulle en fortsatt studie om hur dagens 
verktyg (som nämns i denna rapport) och dess kostnader för tillämpning av dessa program, i jämförelse 
till BIM 360 Ops, vara avsevärd.  
 
En intressant del i förvaltningen är att mäta parametrar, något som BIM 360 Ops erbjuder med hjälp av 
“Panoramic Power”. En fortsatt forskning skulle kunna vara en undersökning kring mjukvaror för 
mätning av parametrar med hjälp av sensorer.  
 
Som tidigare nämnt finns det några nackdelar med BIM 360 Ops som skulle kunna framföras till 
Autodesk och utvecklas. Detta är en diskussion man skulle kunna föra med Autodesk för en vidare 
utveckling kring, exempelvis överföring av IFC filer, vilket inte är möjligt i dagsläget. Detta skulle kunna 
gynna BIM 360 Ops då mjukvaran har många fördelar som skulle behövas i förvaltningen. Eftersom 
MagiCad är ett utav de mest använda program för VVS-ritningar, är det viktigt att möjligheten till att 
överföra information från MagiCad till Revit och vidare till BIM 360 Ops blir tillgängligt. En möjlig 
framtida studie skulle kunna vara att utforska möjligheterna till att överföra information från andra typer 
av filformat till Revit. 
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9. Rekommendationer 
Rekommendationer vid användning av BIM 360 Ops är att, förutom denna rapport samt dess vägledning i 
mjukvaran, använda sig av Autodesk University som tidigare nämnt. Där får man en större uppfattning 
om hur man går tillväga på bästa möjliga sätt, alla deras uppdateringar samt tips och funderingar kring 
mjukvaran samt svar till dessa frågor.  
 
BIM 360 Ops är en lätthanterlig programvara. Rekommendation är att börja använda denna programvara i 
ett tidigt skede samt att hålla programmet uppdaterat. Detta bidrar till ett mer gynnsamt arbete som håller 
i längden.  
 
På vår högskoleingenjörsutbildning, Byggteknik & Design på KTH, går vi igenom olika programvaror 
som kopplas till byggbranschen. Den erfarenhet vi får har inget med förvaltningen att göra, gällande 
programvaror. Rekommendation till högskolor, främst de som erbjuder utbildningar med koppling till 
förvaltning, är att hålla kurser med fördjupning inom BIM i förvaltningen till studenter. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Vem är du? Ålder? Utbildning? Företag? Arbetsroll? Berätta om dig själv. 
  

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror från t.ex. 
Autodesk? 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 

förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 
-          Hur länge har ni använt detta system? 
-          Är ni nöjda med detta system? 
-          Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/surfplatta? 
 

 Används BIM/Revit i förvaltningsskedet? I så fall hur? Följdfrågor om deras program. 
-          Om inte; Vilka andra program använder ni istället? 
-          Hur länge har ni använt dessa program? 
-          Är ni nöjda med dessa program? 
-          Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/surfplatta? 
 

 Hur görs felanmälan och hur lång tid tar kommunikationen från det att någon gör felanmälan, till 
att ni får informationen? 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur dokumenterar ni 

dessa? 
-          Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/tablet? 

 
 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel) 

-          Får ni någon typ av notis/påminnelse? 
 

 Har ni externa fastighetstekniker/skötare eller är de anställda hos er? 
 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 
 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 

-          I vilka/vilket program görs drift- och underhållsplan? 
 

 Vilken typ av information är ni mest intresserade av? 
 Vad tycker du kan förbättras i dagsläget? 
 Hur pass bekanta är ni med digitala ritningar och verktyg? 
 Skulle ni kunna tänka er att jobba med en applikation som ger den information som behövs på 

mobil/surfplatta? Både grafiskt och i textform? 
 Har ni hört talas om BIM 360 Ops? 

 
Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som verkar intressant? Ja, nej, varför? 
 Är detta något som ni skulle kunna tänka er att utnyttja i framtiden? 
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Bilaga 2: Intervju med Victor Peterson, Diagona AB 
Intervju kl 14:30 2019-04-25 Finlandsgatan 48 2tr Kista, Diagonas huvudkontor 
 
Namn: Victor Peterson 
Ålder: 27 år 
Utbildning: Byggteknik och Design, högskoleingenjörsutbildning 
Arbetsroll: Affärsområdesansvarig Inspektion 
 
Victor har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 
  

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för?  
 
[…]  
 
Vi är bekanta med BIM, men jobbar mycket med 2D och utsättningsprogram geo och som 
punktregistrering kring utsättning och sånt. För modelleringen, vilket har kommit nu, så är det mycket 
som, vi levererar mycket rådata i form av punktmoln som vidare modelleras i Revit hos 
sammarbetspartners, men tanken är att vi ska ha det internt. Vi hade en BIM:are men han slutade. Men 
annars så har vi generellt god kunskap om vad det är men inte expertis nivå då, kan man säga. 
 
[…] 
 

 Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror från t.ex. Autodesk? 
 
Ja, där är det då lite nytt med A360 baserade program. Då kan jag uttrycka med, min kollega som också är 
inkoppland till exjobbet här då, hans erfarenhet av Fields och övriga molnbaserade funktioner som Ops då 
utgör, så är jag lite osäker på just den kännedomen. Men övriga, Civil, och sådär har jag koll på.  
 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 
Ja! Där är det huvudsak mätavdelningen, jag företräder ju inspektion och när vi bearbetar och jobbar i 
Revit, det är när vi ska ritningsgranska. Gå in och kolla olika delar. Vi ritar väldigt lite själva i dagsläget 
inom inspektion. Så mätarna är ju tanken, och de har referensuppdrag på det också. Så vi har licenser och 
vet om Revit. 
 

 Hur ser arbetsgången ut i ert företag?  
 
Från och med 2019 så hade vi två avdelningar, mät och inspektion. Under kvartal senare då, kvartal ett 
2019, så har en ny affärsregion kommit upp som är då marina tjänster med sjömätning och sådär. Även 
undervatteninspektioner, med det är on going. Men generellt för båda avdelningarna så är det ju 
arbetsgången att, vi är ett konsultbolag och våra medarbetare är varumärkesbärarna så vi lägger stort 
förtroende till våra medarbetare och de ska känna ansvarsfullhet och storts ansvar med rollen för det är 
något som förväntas som en kosult. En klassisk arbetsgång i företaget det är ju att, vi finns då i bygg-, 
fastighet- och anläggningssektorn. Frågor, hantering av olika saker kan variera beroende på de tjänster vi 
erbjuder till de olika sektorerna, alltså inom järnväg, bostadäder och vise versa. Men generellt är det 
ledningen som tar emot förfrågan, ställer lite motfrågor kring; er förväntan utifrån den här tjänsten, är det 
korrekt?, vi gör lite avstämning internt sen kommunicerar vi med kunden i fokus liksom, fortsatt arbete. 
Där har vi nu sen 2018 tagit fram en handlingsplan för att just förtydliga arbetsgången, så kallad 
Diagonalivscykel perspektiv då, från att en förfrågan kommer in tills det att man har utfört jobbet.  
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[…] 
 
Arbetsgången blir mer och mer att bli digitaliserad från att göra besiktningar via papper så kör vi via 
mjukvaror och tablets och så. Mätarna jobbar väldigt mycket med totalstationer och där kan de göra 
registreringar direkt i stationerna för att effektivisera arbetet. Arbetsgången går mycket åt att vara 
effektivt och kundfokuserat. 
 

 Vilka system använder ni? 
 
Vi har ju tidsredovisning- och faktureringsmodul, det är via Grant Thornton Fortnox modul för 
registrering.  
 
[…] 
 
För inspektion så är det ju klassiskt Word Office 360 paket för Excel och Word. Sen är det för andra 
tjänster som återfinns då i våra inspektionsrelaterande områden. Inom fukt så är det 
fuktsimuleringsverktyg, WUFI. Produktionsplanering Betong som har kommit nu, en integrerad en ny 
programvara för uttorkningsberäkningar av nybetong. Sen TorkaS använder vi.  
 
[…] 
 
Fuktberäkningsprogram, i och med att när vi mäter fukt så mäter vi inte fukt utan vi mäter då olika 
signaler som kalibreras om till fuktvärden så det är vissa mjukvaror till det och system. 
 
Energi med termografering så använder vi, för värmekamera, så använder vi FLIR Tools  egna 
bearbetningssystem, för radiometrisk analys alltså värmemässigt. När vi gör täthetspåtagningar så är det 
en mjukvara som heter Fantastic, där vi då tar fram, när vi gör luftläckage sökningar, så är det då den 
mjukvaran vi använder för att beräkna ut luftläckage utifrån volymer och otätheter.  
 
Sen kommer vi då in på besiktning. För miljö som är det tredje området där vi är nischade inom, där är 
det mer provtagningar och där har vi laboratorium som utför analyserna. Så vi tar bara emot protokollen 
där och analyserar i fält. Sen där nu med besiktningar, där håller vi på se över lite bättre system för att 
göra besiktningar med rapporterna då. Där är Ops en intressant del att implementera utifrån att besikta 
med modellfil som grund för att föra ut sina anteckningar eventuellt. Annars så är det Word som gäller i 
dagsläget. Men vi ser över lite system via ISpect. Vi har tidigare kört via Mobile Inspector, vi var inte så 
jättenöjda med deras synkronisering av säkerhet kring där man ändå lagrar där och hängde sig lite och 
skapade mer tidsstress än vad det underlättade. Det funkar bra med våra interna mallar. Det är väl lite de 
system vi på inspektion använder och sen system i allmänhet som mätarna använder, det är ju geo, 
Autodesk produkter, sen vet jag TopoCAD tror jag att det heter nått program, har inte så jättegod insyn in 
det så det kan vi komplettera med om det är relevant.  
 
Men det är som sagt mätarna som har kontroll på Autodesk produkterna initialt. Så så ser det ut gällande 
systemen vi använder. Trots att vi är ett inspektionsföretag så använder vi en hel del system som vilket 
man kanske inte kan tro. 
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 Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/surfplatta? 
 
Det finns vissa program, men det är oftast styreneheter. Plattor går ju såklart att integrera våra digitala 
rapportmallar på för att föra in sina noteringar på. Men annars, FLIR Tools, går att göra analyser direkt i 
kameran men då blir ju bilden så pass liten i och med att man ser det i kameran på värmekameran då. Så 
bättre att förstora upp det på en stationär skärm då. Annars så är det rätt så begränsad där och Autodesk 
produkterna, där vet jag väl att just A360 börjar komma lite mer med tablets och kontroll där. Men det är i 
huvudsak stationärt via en bärbar dator eller nått som vi tar med oss ut i huvudsak. Så väldigt lite telefon 
men, men vissa system för att bibehålla effektivitet så för planering och sådär, så har vi väldigt mycket. 
Uppladdning av filer och det är ett tillägg då, vi kör ju mycket Dropbox för att snabbt kunna synka upp 
och lägga över relevant information och dela med varandra och sådär.  
 
Så där råder lite utveckling. Mobile Inspector var ju bra där, för att de hade ju en bra produkt som 
integrerade via besiktning direkt då i en padda. Men ISpect har någon motsvarande sån system som vi ska 
kolla över där nu. 
 

 Vilken typ av information är ni mest intresserade av? 
 
[…] 
 
Jag kan ju enbart svara till inspektions system nu då, men vi på inspektion är ju, den information som vi 
vill få fram och som vi mest intresserade av det är ju generella rubriker, alltså gör vi en 
entreprenadbesiktning då, då ska vi ha liksom avbet inlagd med liksom parter och allt möjligt som vi ska 
dokumentera på ett enkelt sätt. Annars är ju informationen väldigt, det är ju vi som samlar in information 
oftast som besiktningsmän så vi behöver oftast bara tomt blad, kan behövas i vissa mån, men då vill jag ju 
säga ändå att man jobbar väldigt tvådimensionellt med ett blad då. Utan, vi jobbar med generella mallar 
där det gäller besiktningar, det är inte massa avancerat än så. Men när det gäller befintliga byggnader och 
för att anknyta det här till Opsen då, så tror vi en hel det på det. Den information vi är intresserade att 
förmedla att det kan tydliggöras, väldigt effektivt och intressant man får väldigt mycket information 
samtidigt också.  
 
Vi jobbar med kvalitetssäkring ofta. Så information vi vill få fram det är ju ofta avvikelser när vi besiktar 
alltså avvikelser, felaktigheter och sådär. Och det vill vi precisera på det enklaste sättet till våra kunder 
och då har vi ju väldigt mycket system och instrument för att, ja men typ som en värmekamera där finns 
det ju olika detektorer med olika känsligheter Vi har ju den näst dyraste för att vi ska vara säkra att den 
information vi är mest intresserade av faktiskt kommer fram så pass noga som möjligt.  
 
Information om, i och med att vi är verksamma i bygg-, fastighet- och anläggningssektorn, så är ju det 
information, om vi ska hålla oss till fastighet och bygg som vi skriver om i exjobbet delvis, då är ju det 
information utifrån byggnadens skick och utifrån skicket, vad kan man förbättra utifrån det skicket på det 
effektivaste sättet då. 
 
[…] 
 
Vi är intresserade om all typ av information, men vi är mest intresserade av den information som vi 
jobbar inom. Och det är ju energi, det är fuktskador och det är konsekvenser inom miljö och hälsa, mögel, 
dålig ventilation. Så det är våra fokusområden. Och det är där vvi också vi har givare inom, och det är där 
som också exjobbet skulle vara intressant att föra in just för att få fram den informationen vi är mycket 
intresserade utav, utifrån fukt, energi och miljö. 
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[…] 
 

 Vad tycker du kan förbättras i dagsläget? 
 
Som berör inspektion initialt som jag kan beskriva så är ju det generellt sett våra fältstudier, att det kan 
liksom effektivisera våra dokumentations, för när vi besiktar, när vi lämnar ifrån oss en dokumentation 
och i det ofta fall så är det bara ett papper eller en Word fil eller en PDF då. Men att lämna ifrån sig en 
modellfil exempelvis utifrån - såhär ser er byggnad ut, så här bör ni tänka framöver med er byggnad.  
 
[…] 
 
Jag tycker att vad som kan förbättras, det är just det här med dokumentation. Förtydligandet av 
slutprodukten. Det var den slutsats jag fick också från en person från HSB, det var utifrån man ska prata 
om statusbesiktningar med upprättande av underhållsplaner. Alltså för att en tilltänkt eller om en 
bostadsrättsförening med till exempel en befintlig byggnad har en befintlig byggnad då och vill ha en total 
överskådlig blick på den, så krävs det en väldigt god kunskap om ritningar och dolda system och lite 
diverse saker. Men för denne person som har ansvar eller dem inom styrelsen, så är det väldigt mycket 
information att hantera på olika ställen. Kan man via det här Ops till exempel, bara förtydliga - så här ser 
er byggnad ut och så här ska ni förväntas använda den och underhålla den. Då var enligt HSB, det skulle 
vara första gången han skulle faktiskt kunna presentera någonting och produkten skulle vara att styrelsen 
faktiskt förstod vad de höll på med. Alltså, hur pass omfattande det är att äga en byggnad. För att det är så 
och vi kan ju hjälpa till med helheten men vi kan också fokusera utifrån fukt, energi och miljö. Men där 
har vi väldigt bra koll på vad vi, där pratar vi mycket noggrannheter att vi kan förbättra noggrannheten på 
de mätningar så som vi gör. Men där står vi till relation till tillverkare som vi då har kontakt med så att 
säga. 
 

 Känner ni till BIM 360 Ops  
 
-Är detta något ni vill arbeta med? Varför? 
Ja, ja exakt! För att frågan har tagits upp via min chef då, VD:n på företaget. Och i och med att vi håller 
på att utveckla nu en mjukvara internt som heter Kasai, för just mängdhantering enligt A-anläggningar, så 
var det en intressant fråga som han ställde mig att - finns det inte nått motsvarig system för, i och med att 
ni håller på med dokumentation av fastigheter, att ni kan framföra den dokumentationen utifrån 
underhållsplaner på ett mer digitaliserat sätt? Då hade han själv sett över Ops och frågade mig då om det 
här var relevant. För att innan jag började på Diagona så kände jag inte till det. Så jag har känt till det i 
drygt ett halvår ungefär att det finns. Men jag har inte gjort några egna studier på det här. Än så länge. 
Men under arbetets gång här så har jag blivit tillfrågat att gå in och testa. Och upplever det som väldigt 
hanterbart men där har ju vi också en visst fråga, just att det är på engelska med gränssnittet för att få ut 
det till svenska branschen. Om man skulle kunna få det till svenska då. Det blir ju ingen begränsning i 
vårt avseende men kan det bli det för någon annan? 
 
Men vi känner till det men inte expertis på expertis nivå då. Men vi tror på systemet utifrån de kontakter 
som vi har och har pratat med dem om innan vi drog tag i exjobbet då.  
[…] 
 
Vi har pratat väldigt mycket, i och med att vi har den här mätningen som jobbar normalt med skanningen, 
de skannar ju tunnlar och även skannar med drönare, skannar fasader och marköverytor då i samband att 
vi köpte en ny skanner som då var branschrevolutionerande  som vi även var först i Sverige att få. Leica 
BLK360 heter den då. Och varför den var lite revolutionerande är det, tidigare så har scanners varit 
väldigt dyra och då har det varit ett dyrt inköpspris, det måste läggas ut på kunden, kunden får ett dyrare 
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pris, bara på att kunden kanske inte accepterar att, att kunden kanske inte vill ha den här dokumentationen 
för att det kostar för mycket. Men vi har länge pratat om att vi ska liksom fastighetsdokumentera för att på 
det sättet för in noteringar liksom i modellfiler och få fram underlag i form av area, volymer och sånt där.  
 
[…] 
 
Men vi ser det som ett arbetssätt och i och med vi är ingenjörer på företaget så, så ser vi det som en bra 
komplement och speciell när vi internt innan er ankomst  lite intervjuer om just det här med 
fastighetsskanning och dokumentation med 3D, utan Ops då, så har det ändå varit ett stort intresse. Så jag 
har gjort lite referensuppdrag där vi, med besiktning då, har gjort inspektioner då där vi har skannat 
ytterväggar till exempel, för att göra deformationsanalyser. Istället för att ta ett konventionellt vattenpass 
för att studera deformationer.  
 
[…] 
 
Men det här är liksom till the next level att man ska då dokumentera hela byggnader.  
 
[…] 
 
Det här skulle utgöra ett bra hjälpmedel. Men frågan är liksom, i och med att det är så pass mycket 
information som dokumenteras, vad är det intressant att dokumentera.  
 
[…] 
 
Men med skanning så skulle man också kunna få fram väldigt intressant information och i samband med 
skanning så får ju fram även mycket annan information beträffande volym och om man ska göra andra 
saker med byggnaden. Men där har vi också upplevt i takt med att vi har gjort olika scanners att de 
liksom, det blir det här punktmolnet och sen vidareanvänds det inte för att det är väldigt få personer som 
har tillgång till Revit. Det är en kostnad och vise versa. Och den erfarenhet att kunna hantera just allt justi 
i Revit också. Och därav intressant med Ops där, för att se då om användaren skulle kunna använda sig av 
bara Ops och att vi då, eller något annat bolag då, sitter som någon form av operatör då. Och ser till att 
den där Revit filen är liksom uppdaterad. Men jag tror såklart på det, men sen får man ju se när branschen 
är redo för det och det är en kostnadsfråga också, är det ju då. Men utifrån min erfarenhet så börjar man 
mer och mer skanna och dokumentera byggnader mer. Så det ligger bra i tiden med ett sådant program. 
Men frågan är bara att den information som kommuniceras i det här programmet Ops, är rätt.  
 

 Så det ni kanske vill sälja in då, för andra företag, är eran inskanningar och att ni 
sen ska överföra det här till Revit och göra den användbar och uppdatera den. Så 
att de som har BIM 360 Ops ska kunna förvalta byggnaden och ändå ha byggnaden 
uppdaterad och inte behöva gå in i Revit? 

 
Ja, det skulle man kunna säga. Att man skulle kunna sammanfatta att syftet med att ha, att arbeta med 
detta skulle vara att - vi har ju mätarna som är mätingenjörer, väldigt bra koll på GPS noggrannhet, 
skanningsteknik, hur en scanner fungerar med laserprecision och sådär. Men också då, det finns så 
mycket saker man kan få ut från en sådan här modellfil, det är allt ifrån golvarean och vad är boverkets 
definition på boarea, det har vi koll på. 
 
[…] 
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Via en modell på det här sättet får man miljoner av punkter som sett i relation till varandra som gör att 
man får en mycket bättre bild på till exempel, så här lutar väggen vilket påverkar arean så här mycket. Det 
blir mycket mer noggrannare och det är där vi premierar noggrannhet. Men syftet med det är, det är ju att 
vi ska kunna integrera inspektion, där jag sitter, med  mät. Då mätarna skannar på väldigt effektiva sätt, 
de punktmolnsbearbetar det här, skapar en Revit fil och utifrån den Revit filen då lämnar de den sen. Och 
sen kommer vi på inspektion in och gör en teknisk inventering för att liksom hjälpa fastighetsbolaget eller 
förvaltaren att liksom - så här bör ni tänka utifrån förvaltningen på det effektivaste sättet utifrån de 
väsentliga delarna som är relevanta att underhålla, som inte medför att man får stora skador och sånt där. 
Så där vill vi då komma in och sälja in någon form av besiktning som i då för in i då Ops. Som vi sen 
kommunicerar då - ja men vissa delar kanske man måste kontrollera med lite tätare intervall och vissa 
delar med lite längre. Men här kommer det också in med intressanta delar kring våra övriga områden 
inom inspektion. I och med att vi mäter tryck, vi mäter temperatur, vi gör termiska utredningar med 
avseende på upplev temperatur alltså operativ temperatur. Och vet vi till exempel ytor, vet vi till exempel 
hur stor en yttervägg är och termograferar den i efterhand, ja men då har vi någon form av kännedom av 
ytan och kan då jämföra den mot olika definitioner hur man upplever ytor med strålningsbedrag och 
sådär. Men jag tror, det är bara en del i det hela. Det intressanta är just med flödesanalys och 
effektiviseringar kring styr och regler och så till vida. Det är väldigt omfattande så att jag tror initialt att 
det blir en sån här,  
 
Utifrån en besiktning och underhållsplan så har ofta bostadsrättsföreningarna svår att få fram exakt 
information utifrån; ja men exempelvis hur stort är taket, hur mycket av taket ska vi byta. Ja men har man 
information om takets yta via en inskanning, via exempelvis en drönare som man senare importerar i den 
här Revit filen. då får man fram den informationen. Men lika så om man planerar att renovera invändigt 
så eller till vida, så får man fram information väldigt snabbt. Det är där, jag tror, finns osäkerhet kring vart 
kostar att faktiskt underhålla i relation till vad man kan bespara.  
 
Det är där vi vill komma in. För att vi vet väldigt mycket, vad är orsaken till att man inte underhåller 
byggnader eller konsekvensen. Vad blir konsekvensen av att man inte underhåller en byggnad. Det har vi 
god kännedom av. Och det kostar samhället jättemycket pengar av att människor är hemma sjukskrivna 
och vice versa. Så det ligger i väldigt mångas intressen att en byggnad fungerar väl. För att man är 
väldigt, större delen av sina liv så är man inom en byggnad och då är det väldigt viktigt att byggnaden är 
optimal. Det är där vi vill försöka primera och hjälpa till att dokumentera och utreda. 
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Bilaga 3: Intervju med Farzan Mirzazadeh, Fabege 
Intervju kl 10:30 2019-03-20 Pyramidvägen 7 Solna, Fabeges huvudkontor 
 
Namn: Farzan Mirzazadeh  
Ålder: 32 år  
Utbildning: Fastighetsingenjör Nackademin 2 år 
Arbetsroll: Driftchef, 3 år på Fabege 
 
Farzan har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 
 

  Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

 
Jag personligen har inte jobbat med det så mycket. Vi har en projektavdelning. Jag själv jobbar på 
förvaltningen, så jag tar över efter att vår projektavdelning har byggt färdigt ett hus. Vår projektavdelning 
känner till BIM. 
 

  Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 
Inget av dem just utan vi har lite andra typer av system. Det enda jag känner till är att, om jag förstår det 
rätt, 3D modell visning av byggnader och konstruktion. Det är det lilla jag vet. 
 
[…] 
 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 
Det kan vara väldigt väldigt varierande, så när vi får in en ny fastighet att ta över då blir det ungefär 5 års 
garanti. Vi får inte pilla för mycket i de komponenterna och så. Där är det mycket, antingen så är det en 
totalentreprenad; att vi har anlitat ett byggföretag som bygger åt oss. Sen har vi projektchef som är internt 
som leder i projektet. Sen finns det i vissa få fall där vi har delad entreprenad. Vi tjänar mer pengar på det 
då det betyder att vi inte har en generalentreprenad utan man handlar glasen från ett företag, elen från ett 
annat osv. Det blir mer jobb för oss och hålla i alla trådar men det blir betydligt billigare för oss. Så att det 
beror lite grann vilken utformning av projektet som har varit. Vi vill gärna påbörja arbetet inom 9 
arbetstimmar. Får vi in en felanmälan så ska hyresgästen eller kunden få ett svar inom 9 timmar i alla fall. 
Sen vill vi gärna åtgärda det inom 40 arbetstimmar. Om det går över 40 timmar kallar vi det för surdeg. 
Vi har hittat någonstans en trend att ju mer vi slarvar med att återkoppla, påbörja saker i god tid, avsluta 
inom 40 timmar, så kommer klagomålen. Ju duktigare vi blir på att återkoppla i tid och åtgärda saker i 
god tid då sjunker, så att vi ser trender i att, ju duktigare vi är desto mindre klagomål. 
 
[…] 
 
Sen kan det ju va att vi behöver byta ut en pump, den kompetensen har vi inte själva ibland så då måste vi 
anlita ett företag, underentreprenör, de behöver beställa delar i 2 veckor så att då kan det ta 2 månader 
innan det blir färdigställt. De dagliga ärenden ska åtgärdas inom, helst någon dag eller två. 
 
[…] 
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 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

Där har vi ett ärendeframföringssystem som heter DeDU, där hyresgästen vid internt, samtliga kan 
registrera ärenden antingen via en app eller på hemsidan och då måste man välja vart i lokalen det är fel 
eller i fastigheten, och vad för typ av fel det är. Då hamnar det hos vår tekniker eller förvaltare beroende 
på vilken koppling man har till systemet eller fastigheten. Den tar emot, kan delkritera; det kallar vi för 
återkopplat, jag har tagit emot ärendet, jag har beställt delar, det kommer nästa vecka. Då ändrar den 
status och då kan man, vid alla de kriterierna, välja att skicka till en felanmälan eller anmälaren. Det kan 
va allt ifrån felanmälningar till en beställning, då kallar vi inte det för en felanmälan utan man vill ha en 
plupp till garaget eller att man har tappat bort koden till den. Då läggs det på en annan person eller man 
vill hyra garageplats. Det beror vad för typ av ärende det är hos olika avdelningar hos oss. Men de som 
jobbar i det de alla hanterar det då får emot det och så går de via mejlvis tillbaka till anmälan. 
 

 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa? 

Det finns en logg så man kan alltid gå och titta på ärendet. Hyresgästerna frågar hur det går med statusen i 
ärendet, då kan vi ta upp och titta att; ja men det här datumet fick du svar då och här har teknikern skrivit 
att, eller förvaltaren skrivit att, de verkar komma på onsdag då. 
 
Det är ju ett sätt för oss att säkra upp att vi inte glömmer bort någonting och att leveransen går hela vägen. 
För det kan vara ibland att vi har en hyresgäst vars receptionist felanmäler sen så går den personen hem 
och då kommer nästa, för den personen inte ska ringa in samma fel, så kan vi svara; ja men vi ser här i 
systemet att vi redan fått in det här ärendet. 
 

 All kommunikation kring felanmälningar och åtgärder sker i samma program? 
 
Ja 
 

 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 
 
Vi betalar per license, gör vi. Jag har inte exakt de siffrorna i huvudet men jag vet att implementera ett 
nytt ärendehanteringssystem, vi kan prata 10 till 20 miljoner för att bara få in det. 
 
Sen är det ju ständig utveckling som vi betalar i konsulttimmar hos dem för att lägga till en knapp eller ta 
bort någon funktion. Sen är det olika moduler, det vi bland annat har köpt är energimoduler så att vi kan 
läsa av våra energimätare i en mätare och så, så matas det in i samma system. Vissa av våra konkurrenter 
har man bara ärendehanteringssystem, bara ärenden som kommer in och ut. Men energi och besiktningar 
och annat, det ligger i ett annat system. 
 

 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel) 
 
Ja, delvis. Jag skulle säga att allt finns i det systemet men vi har valt att bara ha ärendehanteringen, alltså 
felanmälningar och det, och sen förebyggande ärenden, saker vi kan planera ett helt år. Då ramlar det in 
ärenden. Vi ritar upp ett helt år och då kan man lägga in pluppar i hur ofta vi ska kontrollera taken, då 
kommer det en gång i veckan till exempel. Då ramlar den i handenheten hos teknikern och så vet den 
precis vad den ska göra den måndagen den dyker upp. Så det finns en årsplanering för förebyggande 
ärenden. Nu ändrar vi arbetssätt också där vi, tidigare så var en fastighetstekniker eller förvaltare, den 
hade sitt hus eller sina två hus. Nu gör vi så att man delar upp det mer i arbetsroller istället. En grupp av 
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tekniker jobbar med förebyggande, så de planerar allt och går inte på brandkårsutryckningar och akuta 
saker. Som kan störa deras dagliga arbeten och planering. Så har vi en annan grupp som bara rycker på 
akuta saker. 
 
[…] 
 
Tidigare så, du håller på att göra något planerat, du byter filter i en fastighet och så ringer det en hyresgäst 
och vill ha akuthjälp, då släpper man det man håller på med för att hjälpa. Sen när man är klar där och ska 
tillbaka till att byta filter igen då ringer nästa hyresgäst och så går man dit och då när man är klar där, då 
har man nästan glömt vad man gjorde. Och det finns en tendens att akuta hyresgäster går före det 
planerade. Där ser vi också en trend, ju mer vi kan förebygga och byta taket innan det börjar läcka, byta 
hissdörrar innan de börjar stanna så, så märker vi att ju mer vi gör förebyggande jobb desto mindre akuta 
jobb blir det. Men vi funkar ju så att vi agerar på reaktivt och det som händer här och nu istället för att 
tänka att, jag går och byter filter i två månader. Därför har vi låst vissa att till att enbart jobba med 
förebyggande jobb och att de kan stänga av telefon. De ska aldrig bli störda egentligen. 
 
Så den förebyggande delen, det ligger kvar där sen besiktningar vi har myndighetskrav till exempel. Vissa 
saker som brand och vi måste kontrollera att hissarna inte har nån anmärkningar och så. Dem sker i ett 
annat system som heter GreenView. Och där finns gröna och röda staplar så att, vi säger att senast sista 
februari ska vi ha besiktat den här hissen. Och då pluppar det upp 3 månader innan sen är den här stapeln 
grön och för varje dag som går så blir den mindre, mindre och mindre. Och har vi inte gjort det innan sista 
februari då går den över till röd stapel så förlängs den röda. 
 

 Så ni använder er av olika program för olika ändamål? 
 
Ja 
 

 Funkar det bra eller känns det som att det skulle vara bättre om alla hade samma 
program och att allt låg i samma system? 

 
Ja absolut! Det måste jag ändå säga att det hade såklart underlättat, däremot så har vi haft lite utmaningar 
i att de som vill utveckla åt oss har inte haft tid eller vill eller kan eller prioriterar oss. Och då går det inte 
lika fort som önskat och till exempel bara att lägga besiktningar nu i ett annat system de har en affärside 
att det är inga licenser det är inga kostnader utan vi betalar för arbetstiden och utvecklingen. Och vi 
hjälper ju dem med att, om ni har den fliken och om ni gör så här, det gör de bättre. De får de erbjuda dem 
tjänster och de programmer vi hjälper dem att utveckla till andra företag också. Det upplägget uppskattar 
vi mer än att vi sitter fast via massa licenser. 
 
[…] 
 

 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 
 
Det vi var inne på lite tidigare när projekt bygger och sen så tar förvaltningen över, då har vi ett startmöte 
och det är ungefär 6 månader innan projektet är klart. Våra projekt brukar oftast tänka start och stop, börja 
sätta spaden och sen är det överlämning och klart och så går de över till nästa. Vi på förvaltningen, vi har 
liksom inget slut utan vi tar ju över och sen har vi huset i 100 år. Så det är lite olika tänk på de olika 
avdelningarna, men det är just den här brytpunkten när vi ska ta över och eftersom vi då har den längst 
och har den kvar så försöker vi vara med så tidigt som möjligt och kan säga vad som är bra att ha med och 
att det där systemet inte är bra för det håller inte i längden, eller säger till arkitekten att bygga ett sånt tak 
är jättesnyggt men det inte kommer inte att funka underhållsmässigt. Där upplever jag att det som missas 
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är att vi inte får vara med i god tid och det kan ha att göra med att vi inte själva vet som ska förvalta den 
fastigheten när den är klar och att tid inte finns. Men det är en del, att vara med i god tid innan och när 
själva överlämningen sker att vi får all dokumentation och där kan det ju vara så att allt inte är klart vid 
sista datumet. Det är ett visst datum vi har satt där hyresgästen ska flytta in och så sker slutbesiktning och 
det är jätteviktigt att någon från förvaltningen är med vid slutbesiktning så att man vet vad som är sagt 
under överlämningen.  
 
Sen ska jag säga att det som ska ske är att det ska finnas en gränsdragningslista, vad ansvarar hyresvärden 
för och vad ansvarar hyresgästen för. Ansvaret kan vara en sak och sen är det ju en annan del där 
hyresvärden ansvarar och hyresgästen ska bekosta eller tvärtom, det är egentligen det man utgår efter för 
då blir det ingen diskussion om den där dörren trasen, är det vi eller ni som ska fixa den? En genomgång 
av avtalet och gränsdragningslistan med alla inblandade, det ser jag som nyckeln till att det ska fungera 
längre fram. Sen finns det ju en bilaga i avtalet som heter ÖTB, det är Översiktlig teknisk beskrivning, det 
är mer hur tekniken i fastigheten är tänkt att fungera. Där står det t.ex. att vi som hyresvärd ska 
tillhandahålla 21 till 24 grader och på sommaren så är det andra. Det är en svår balans, men vi försöker 
hålla det men ibland upplever hyresgästen att 24 är för kallt ändå eller 21 för lågt och där måste man hela 
tiden diskutera. Det är också en tolkningsfråga, även om det står att dörrarna ligger där, men vad är det på 
dörrarna, är det låset? Det är alltid bra att man kan diskutera sånt för man tolkar ju saker på olika sätt. 
 

 Du känner alltså att det är kommunikationen som behöver utvecklas? 
 
Absolut, det är värdeordet på Fabege. 
 

 Vid slut, när allting är klart, är ni med där då och/eller hade ni velat vara tidigare? 
 
Ja, det finns fall då vi inte har varit med och då vi ser vi att det brister efteråt. Sen finns det ju alltid saker 
som sker under resans gång men vi har ju bland annat för att få ordning på det så har vi en roll på bolaget 
som heter FFP, Förberedande förvaltningsprocess. Så det är en hel process just när vi pratar uthyrning, 
bygget, förvaltningen så den personen är lite spindeln i nätet och är med från projektets start till 
förvaltningen och vidare så det finns iallafall någon som har den röda tråden och vet vad som sas när 
projektet byggdes. Det är något vi ser så vi har till och med tagit fram en roll för hela den processen. 
 

 Men drift- och underhållsplaner det har ni koll på? Det fungerar bra för er? 
 
Jag det måste jag säga, det ligger dels i den här förebyggande gruppen, dem som enbart varje år tittar på 
en driftplan över hela året. Är det rimligt att vi gör kontrollerna en gång i veckan här och en gång i 
månaden på den här. Det är klart, ronderar men en fastighet en gång i veckan så kanske efter ett tag så blir 
det mindre och mindre fel och då ska ju den nästa gång flyttas till en gång per varannan vecka istället, så 
det är ett levande dokument som hela tiden uppdateras. Driftplanen skulle jag säga att vi har bra koll på 
över vilka åtgärder som ska göras förebyggande. Underhållsplanen, där sätter vi en budget någon gång i 
november för nästkommande år. Då behöver vi egentligen säga att, jag behöver äska pengar för, 10 
miljoner behöver jag ha för att byta belysning i år, 20 miljoner behöver jag för elkostnader osv. Då sätter 
vi en budget för året. Sen har vi en kategori, eller en rad som heter underhåll då. Det är mer planerade 
saker, vi vet att om 5 år behöver vi byta taket där, då kan vi redan nu lägga in den pengen där att om 5 år 
så behöver vi göra det. Där har vi en plan på 1 till 5 år.  
 
[…] 
 
Budgeten och underhållsplan görs per fastigheten. 
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[…] 
 

 I vilka/vilket program görs drift- och underhållsplan? 
 
Driftplanen görs i DeDU. Underhållsplanen, den ekonomiska delen görs i ett program vi kallar FBI, 
annars är det egentligen Excel och excel-filer som det sparas i och vi gör ändringar i och lägger in siffror 
och så. 
 

 Hur pass bekanta är ni med digitala ritningar och verktyg? 
 
Vi använder ett program som heter Byggnet där vi sparar ritningshandlingar och så. Där har vi en 
projektmapp, det börjar som ett projekt och där kan det ju va råritningar kallar vi det för och sen ska det ju 
göras om till A-ritningar, alltså arkitektritningar och då har vi en person som ritar om de. Vi har en 
struktur som vi vill ha per fastighet och det finns något annat som heter Bluebeam som projekt använder 
också. Vi har lite olika men vi på förvaltningen använder till 99% Byggnet.  
 
[…] 
 
Alla ritningar ligger där och sen kan det ju finnas annan typ av dokument också, tex hyresgästpärm. 
 
[…] 
 
Mappstrukturen är den densamma så jag vet ungefär hur jag ska gå ner i trädet för att hitta. Någon 
sökfunktion finns inte för att hitta specifika ord i dokumenten utan jag får gå ner i träden. 
 
[…] 
 
Det är vanliga 2d-ritningar i dwg eller pdf format. 
 

 DeDU finns som app för mobilen? Och förvaltaren har det också tillgängligt? 
 
Ja, jag skulle säga att på Fabege och det här med nomenklatur. Vissa företag har förvaltare sen har man 
fastighetstekniker och vissa har drifttekniker. Vi har fastighetschef, man är chef över en fastighet och sen 
så har man då till sin hjälp en driftledare. Så vi har delat upp det för 5 år sen ungefär. Den tekniska delen 
blev en egen avdelning och fastighetschefen jobbar mer med hyresintäkter, vi pratar om dom som drar in 
pengar det är fastighetscheferna, så typ förvaltarna. Men jag vet att förvaltare på andra bolag de har ju 
både den tekniska och den men vi delade upp det här. Fastighetscheferna i sig jobbar inte i så mycket i 
appen eller DeDU men driftledarna som håller på med flödet av felanmälningar och beställningar de 
jobbar dagligen i DeDU och verkligen teknikerna som får in sina ärenden så det är deras viktigaste 
verktyg. 
 
[…] 
 
Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som verkar intressant? Ja, nej, varför? 

Ja men absolut, som jag nämnde så har vi lite utmaningar med det ärendehanteringssystem vi har idag, vi 
går redan i tankarna för att se om det finns andra typer av sätt. Digitalisering går ju väldigt fort och vi 
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måste hänga med helt enkelt och vi vill gärna va ledande kring den delen också så absolut det är inga 
konstigheter. Men just personligen gillar jag väldigt mycket den affärsiden där man inte är bunden till 
licenser och att man fastnar i den delen utan att man betalar för faktiskt den kostnaden som läggs ner helt 
enkelt. Sen förstår jag att det finns vissa program som behöver ha olika system och licenser och så. Det är 
just, vi pratar mycket om partnerskap och att man hittar någon som är engagerad från andra hållet och vill 
hjälpa till att utveckla, saker och ting händer och det ändras. En annan aspekt är också, jag upplever med 
min historia så är det ganska lätt ibland att hitta ett system som funkar jättebra för ekonomer och VD:n 
och kunna följa upp hela vägen ner, men för den stackars förvaltaren som ska hantera det dagligen så är 
det inte så användarvänligt. Det är också att det funkar hela vägen så att inte de som gör ett bokslut en 
gång per kvartal, ska det det underlätta för de eller om det ska underlätta för den som gör det dagligen, 
den balansen är det ju bra om man hittar. Den är svår den balansen för det kan krävas flera olika program.  
 
[…] 
 

 Har ni tillgång till Autodesk produkter? 

Det är jag nästan säker på, sen vilka moduler av de vi har köpt är jag osäker på. 

 Är detta något som ni skulle kunna tänka er att utnyttja i framtiden? 

Absolut, Det som underlättar är alltid välkommet. 

[…] 
 Har ni många äldre fastigheter, med exempelvis bristfälliga ritningar? 

Många skulle jag inte säga men det finns ju absolut, när vi förvärvade dem så var inte dokumenten 100 
procent. Men jag kan säga att, det jag har koll på, dokument och det, det gör otroligt mycket på priset på 
fastigheten också. Vi brukar ju sälja fastigheter till ett visst belopp, sen visar det sig att när man väl ska 
lämna över nyckeln så saknas ritningar, dokumentation och så vidare så drar man väldigt mycket på 
priset. 
 
[…] 
 

 Du nämnde tidigare att man inte använder underlag man har från projektering till 
förvaltningen eller att ni på förvaltningen inte får vara med i god tid vilket är synd, kan du 
utveckla den delen? 

Det blir mer jobb för att reda upp t.ex. hur många sånna pumpar har jag i den undercentralen, det är 
jobbigt och man måste ta fram det underlaget men när man väl har den så blir det ju mycket tydligare och 
specifikare. Vi går ju också nu in i ett annat arbetssätt där vi försöker täcka de “mörka timmarna”, där det 
är någon som ringer nattetid och det sprutar vatten så har vi insett att vi är de som kan ta bäst beslut och 
så. Då kan vi ha ordning på instruktionerna till våran jourfirma och ha det sådär tydligt att det är i den här 
fastigheten, det är den där pumpen och du ska gå dit för det läcker då blir det mycket tydligare än att ha 
en instruktion, i bästa fall som ligger hos de som inte vi vet om den är uppdaterad och sen så ska de åka ut 
till fastigheten och då har de inte rätt nycklar eller koder. Har man någonstans där allting står så går det 
snabbare.  
 
[…] 
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Det är lite de utmaningarna vi sitter i idag. Först pratar om att man är omedvetet inkompetent, man vet 
inte när man borde veta och det är en ganska bra vardag för man är bekymmersfri. Sen blir man ju 
medvetet inkompetent, du vet att du behöver ta fram listor på alla de här, du behöver veta var saker och 
ting finns, du blir helt plötsligt medveten om saker ting och då börjar det kännas jobbigt. Just nu är vi en 
fas där vi håller på att gå över till att bli medvetet kompetenta, där vi lyfter på den här stenen och ser att 
det finns saker vi behöver göra. Men så kommer vi i bästa fall bli omedvetet kompetenta, det är ju 
målbilden där allting bara rullar och snurrar, vi löser problemen utan att vi ens vet om det, det sitter i 
ryggmärgen. Det är ett litet hästjobb att få fram all underlag och dokumentation men sen kommer det 
underlätta när det är klart. 
 
[…] 
 
Vi har fastighetstekniker som gjort på samma sätt i 30 år, förändringar är inte mottagliga hos alla. Men att 
vi har sagt att man får vara beredd på förändringar och förbättringar 
 
[…] 
 

 Vet du om DeDU används av fler? 
 
DeDU är nog bland det vanligaste. Vasakronan och AMF använder det. Sen finns det LEB, Remotex, 
annars är SAP det största, ett tyskt bolag. Det är ett exempel på hur man använder ett system för hela 
bolaget. Det heter inte ens ärenden i miljön utan det står XY, och då ska man veta att det betyder ärenden, 
det är väldigt rörigt och miljön ser inte användarvänlig ut. Det är väldigt komplicerat. 
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Bilaga 4: Intervju med Sara Halef & Saffet Simsek, HSB 
Intervju kl 10:00 2019-03-25 Finlandsgatan 10 Kista, HSB:s lokalkontor 

Namn: Sara Halef 
Ålder: 36 år 
Utbildning: Fastighetsförvaltning på Folkuniversitet 
Arbetsroll: Fastighetsförvaltare på HSB 

Namn: Saffet Simsek 
Ålder: 40 år  
Utbildning: Byggnadsingenjör Fastighetsförvaltning Västerås 
Arbetsroll: Fastighetsförvaltare på HSB 

Sara och Saffet har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 

  Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

Saffet: Jag har läst om det men det är inte så att jag har jobbat med det eller sett det på riktigt under en 
tid. 

Sara: Jag är inte heller bekant med det, överhuvudtaget egentligen. 

[…] 

Saffet: Det här är alltså 13 år sen som jag höll på med CAD. Så det är ganska länge sen. 

  Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 

Saffet: Nej. 

Sara: Nej. 

 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

Saffet: Vi kan berätta vilka typer av affärssystem vi använder. Först och främst jobbar vi ett 
ärendehanteringssystem som precis har uppdaterats för typ fyra månader sen och där kommer alla ärenden 
in.  

 Vad heter den? 

Saffet: CRM Superoffice, nånting sånt. Och vi jobbar ju väldigt mycket med ärenden som kommer in och 
så är det duvskit som ska hanteras eller så kommer ett ärende där det är hål i taket och vi måste jobba med 
det. Och så helt plötsligt så ska vi ta hand där någon har rökt droger eller så har vi en motorcykel som står 
fel någonstans. Sen så vill de att vi ska handla upp gräsklippning kanske.  

[…] 
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Sara: Det är allt inom fastigheter, det är väldigt brett.  
 
Saffet: Men jag sitter ju inte och tänker mer än att jag ska försöka ha tag i en person. Antingen har man 
ett avtal med någon eller försöker hitta dig eller dig och sen börjar vi prata. T.e.x en lekplats nu, vi ska 
byta ut lekplatsen för typ en miljon, då vill jag bara ha tag i tre företag och så får de komma med 
information, vad tycker ni? Så får de komma med offert och lite ritningar, i en skiss. Men rita och hålla på 
i ett program, då är ju frågan, för vi som förvaltare sitter inte och ritar, vi skissar ju inte utan vi hittar 
någon som gör det och det är den jag funderar på, hur vi ska integrera det här för det tycker jag är 
spännande. 
 
[…] 
 

 Hur länge har ni använt detta system? 
 
Saffet: Den har funnits på HSB sen 2010 eller 2011. 2011 tror jag det var man drog igång den. Den har 
bara felanmälningar och ärenden som pågår, diverse.  
 
[…] 
 
Sara: Hyresgästerna får ringa till felanmälan och där registrerar de ett ärende som kommer till rätt 
förvaltare. 
 
Saffet: I det programmet så letar man ju upp föreningen och sen letar man upp den personen och sen när 
man får upp föreningen och då får man också upp mig eller Sara eller vem det nu är.  
 
Sara: Det står ju all info där om vem som förvaltar föreningen.  
 
Saffet: Och sen så är det ju bara att jobba därifrån. 
 
Sara: Man kan ju mejla från programmet också så att man slipper på in på mejlen. Man ska kunna gör 
allt. 
 

 Görs allt på datorn? 
 
Sara: Ja 
 
Saffet: Så Outlook mejl är tillsammans med CRM.  
 
[…] 
 

 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa? 

 Sparas dokumentation också i programmet? 
 
Sara: Precis, det blir som ni sa en historik man kan titta på och gå tillbaks och söka. 
 
Saffet: Och där kan jag göra en rapport, jag kan ta fram en förvaltningsrapport som det heter och så har vi 
ärende brand och då är det det här som har hänt, då måste jag skriva som en dagbok. Sen har vi nästa 
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ärende som är en överlåtelse, någon som har köp en lägenhet. Tredje ärendet är någon besiktning som 
pågår, myndighetsbesiktning som är krav på att det är deadline då så det måste drivas. 
 

 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel) 
 
Sara: Man får lägga in det. 
 
Saffet: Det funkar också i det här programmet. Problemet är att vi kan inte ens hantera det för det har inte 
kommit dit. Det har inte jobbats med programmet och oss medarbetare på det viset, så egentligen så 
behöver vi ha ett fall också. Det är inte alltid man har ett case, för här kommer ju avtal in och helt plötsligt 
bryts avtalet och de har inte ens kommit någonstans med dig. Sen har jag en gång, sen är det ingen som 
kommer ihåg hur man gjorde för vi gör ju det en gång till exempel en fastighetsbesiktning, det görs en 
gång om året men du ska ju komma ihåg att lägga in såna här saker i ett program men du jobbar ju bara 
med det en gång och det kommer du ju inte ihåg. Det är ju annat när man jobbar kontinuerligt, då minns 
man ju. 
 
Sara: Det är ju just det med underhållsplanen eller hur? Att man ska ändra. Det är ett helt annat program, 
ett program för sig. 
 
[…] 
 

 Får ni notiser? 
 
Saffet: Det måste vi skapa själva. 
 
Sara: Det kommer inte automatiskt, om vi har möten eller nått, vi måste lägga in i så fall för att få notiser. 
Annars kommer det inte. 
 
Saffet: Och sen kommer vi till nästa problem, låt säga att någon kan det som jag nu. Jaha, nu tog det 2 år 
för mig att bara komma in i matchen, 3:e året, nej men det här är inte så roligt längre så jag byter jobb. 
För idag byter man jobb efter 2, 3 kanske 4 år, generellt alltså. Nu är det ju också så att jag sitter ju med 
mycket information, jag är ju en form av superuser som vi kallar det här. Sen hjälper jag Sara lite, Sara 
jobbar inte med det hela tiden, hon jobbar med någon annan. Sen drar jag, då måste man utbilda nästa och 
det tar också tid. Så ni måste tänka på sånna aspekter också, för det ni pratar om då är det liksom hela 
tiden samma sak och det sker inte. Det är sällan det sker hela tiden samma sak. 
 
Sara: Det tycker vi är synd för det här låter väldigt bra. För ibland är det så, underhållsplanen, säg att vi 
behöver lägga om ett tak och i underhållsplanen står det 2021 och vi bytte 2019 då måste vi gå in och 
ändra där och det är inte så lätt, det är inte alltid man kommer ihåg eller man har mycket att göra så glöms 
det bort. 
 
Saffet: Och så ska hon fråga mig och jag är inte här på 2 dagar sen kommer hon inte ihåg. 
 
Sara: Sen rinner det ut i sanden sen har man inte ändrat det här för man har inte hunnit. 
 
Saffet: Sen görs det 100 andra grejer också. Och det är den jag tänker på, hur ska vi hantera det här för 
det är lätt när man jobbar med en sak, det är bara att köra. 
 
[…] 
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 Vad använder ni för fler program? I vilka program görs drift- och underhållsplan? 
 
[…] 
 
Saffet: Nu kommer jag inte ihåg vad den heter men det finns ett program för bara för underhållsplan den 
är isolerad för sig. Men sen kan ekonomerna gå in någon annanstans och plocka ut information för att 
kunna göra en budget, hur de är länkade, förmodligen är ju underhållsplanen länkad med något 
ekonomiprogram på något vis för alla de här programmen är ju länkade med varandra på ett eller annat 
sätt. Sen hur de jobbar med varandra det vet jag inte. Det enda jag vet är att vårt CRM jobbar tillsammans 
med våran Outlook, och det är egentligen vår viktigaste verktyg. Sen har vi ett annat program som heter 
Fastnet och sen PM, property management.  
 
[…] 
 
Saffet: Sen har vi något som heter Webinfo, och i Webinfo kan du både plocka fram ekonomisk statistik, 
ta fram människor och lokaler, vem som hyr och så. Där finns det inte så mycket tekniska detaljer, de 
tekniska finns ju i underhållsplanen, sen hur de är länkade med varandra det vet jag inte riktigt. 
 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 
Saffet: Det är jätteolika. 
 
Sara: Vi säger återkoppling inom 24 timmar även om vi inte kan lösa problemet, utan vi ska undersöka 
detta och återkomma. Men sen beror det på hur akut det är, vi prioriterar alltid det akuta först. Det är inget 
krav, säg att något har gått sönder i ett trapphus som inte är jätteakut, då tar man det kanske sist. 
 
[…] 
 
Saffet: Någon annan gång när det är läckage från taket och det är klart inom ett par 3 dar. De som vi 
ringer till, det är ju inte så att de väntar på vi ska ringa, de har ju fullt upp och vi kan ju inte ringa vem 
som helst, vi måste ju ringa de här fyra, fem experterna som vi normalt jobbar med. Om inte kunder har 
någon som de vill att vi ska ringa. Så det beror på, är det akut och det sprutar vatten på någon ledning 
eller att taket läcker då är det väldigt bråttom och det ska göras nu. Men är det någon spricka i taket i 
januari, vi jobbar inte med det nu, låt den va den här sprickan för det händer ingenting så tar vi det nu i 
mars, april när det smälter. Då har det gått 3-4 månader, så det beror på situation. 
 
[…] 
 

 Hur lång tid tar kommunikationen från det att någon gör felanmälan, till att ni får 
informationen? 

 
Saffet: Samma dag. 
 
[…] 
 
Sara: De tar emot felanmälan och registrerar allting direkt och skickar det till oss. Vi får det efter ja, 1-2 
minuter. Sen beror det som Saffet sa, beror vilket ärende det är hur akut det är. Men vi ska återkoppla 
inom 24 timmar. 
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 Dem 5 experterna som ni tog upp som tog upp som exempel, är det externa parter? 

Saffet: Ja, det är externa parter men det är våra ramavtalsentreprenörer eller leverantörer. Men bara för att 
vi ringer dem betyder det inte att de kommer nu. 

Sara: För att de jobbar med andra också självklart. 

[…] 

Saffet: Därför ringer jag ju oftast den som jag jobbar väldigt ofta med och kan inte han vid ett tillfälle då 
ringer jag nästa. 

[…] 

Sara: Du har ju alltid en styrelse (bostadsrättsföreningar) du ska fråga, är det större jobb, vi måste gå 
igenom styrelsen, vi kan inte beställa arbete hur som helst. 

Saffet: Det är förvaltaren som bestämmer. Vi bestämmer upp till en viss nivå, då säger de, ni har så här 
mycket pengar att jobba med, bara gör akuta ärenden. Kostar det flera hundra tusen då måste föreningen, 
styrelse kopplas in för det är deras ekonomi och den får inte vi äventyra. 

 Hur pass bekanta är (använder) ni med digitala ritningar och verktyg? 

Saffet: Med ritningar och Cad och så, nej. Vi behöver inte det. 

 Hur mycket skulle ni uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 

Saffet: Jag vet ju vad det kostar att ha licens till exempel att ha en dator inom HSB och så att man har 
tillgång till diverse program. Det kostar runt 1800 till 2000 per person och månad. 

[…] 

 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 

Sara: Som ni nämnde så hade det varit skönt om man hade allt i samma program. Även underhållsplanen, 
att man kan uppdatera löpande, inte att man känner nej nu måste jag in i det där programmet igen, det är 
krångligt. Utan att det bara löper på. Det skulle vara jätteskönt. 

Saffet: Jag har massor. Jag bara tänker hur ska jag få ner det så att det blir enkelt. I slutändan handlar det 
om kunskap det är det det handlar om, plus unga människor. En som har jobbat i ett par år, eller 
någonting, kan inte avgöra långsiktigt, man kan inte göra det. Dels så kan man inte jobbet, dels kan man 
inte alla program, även om du är jätteduktig på datorn. Det tar tid innan du förstår helhetsgreppet och på 
det så ska du ha någon som litar på dig också. Ja men gör det, det är flera hundra tusen kanske och vi 
förvaltare jobbar inte med jättestora summor för vi har ju ett kontrakt hela tiden som vi förhåller oss till. 
Och de kontrakten, ja, det är ju våran lön om man säger så. Konsulter jobbar ju, jagar timmar, produktion 
och projektering och allt vad nu är det för något. Vi tar HSB som exempel, när det kommer hit folk, oftast 
är de väldigt unga. Och sen så ska de läras upp och det tar tid och sen tills de blir självgående så har det 
gått ett halvår någonting, kanske lite mer. Och då, nej men man är inte ens efter ett halvår självgående 
utan man behöver fortfarande stöd från olika håll. Och sen har det gått 3 år och då slutar man för nu har 
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man en ganska dålig lön. 3 år och jag har inte höjt min lön mer än 2000 spänn på 3 år, det är tråkigt för 
byter jag jobb då går min lön upp 8000 helt plötsligt, det är också lite så, vad gör vi med det då? Så det är 
inte bara ett program utan man måste länka ihop allt annat också. För jag kan snacka, gud vad häftigt det 
här ju jättebra, ritningar och 3 dimensionellt och så får jag in ett program och så, perfekt nu har vi ett 
system men vad ska vi göra med den då? 
 
[…] 
 
Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 
*Visar upp 3D funktionen i BIM 360 Ops* 
 
[…] 
 
Saffet: Och det är det här jag gillar. Det här är finishen. För allt annat som ni har nämnt, det finns. Men 
det är den här som inte finns.  
 
[…] 
 
Saffet: Lite grann som Google, när man drar den här gubben så kommer man; antingen ställer man sig på 
street view eller har man 3 dimensionella. As bra grejer! Den har vi inte. Jag vet inte om hur många 
fastighetsbolag som har det men vi har inte det i alla fall. Och det skulle vara flashigt om det finns.  
 
[…] 
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Bilaga 5: Intervju med Manne Johansson, Uppsala Kommuns 
fastighetsaktiebolag 
Intervju kl 13:00 2019-04-03 Valthornsvägen 1C Gottsunda Uppsala, UKFAB:s kontor 

Namn: Manne Johansson 
Ålder: 29 år 
Utbildning: Fastighetsförvaltning på KY 
Arbetsroll: Driftchef på Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag (2 år) Tidigare Newsec 

Manne har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

Ja. Vi har ju Autodesk, typ DWG-viewers och allt sånt. Jag har ju sen ett år tillbaka försökt jobba mot, vi 
har ju ett program för att bli lite mer digitaliserade. En del i det är BIM typ, om man säger så. Så vi håller 
på att 3D skanna centrumet, vi försöker koppla ihop det mycket med projektet för det är egentligen där 
som hela 3D modellen börjar. Du bygger huset i 3D och sen så ska den förvaltas efteråt, så det är mycket 
med informationen, vad är det för något vi behöver? Det är egentligen det vi försöker komma fram till nu 
och de som jobbar mest aktivt med det, det är väl jag och sen en projektledare då för det initieras ju av att 
han har ett projekt där vi kan få ut information till förvaltningen. Och sen är det mina två tekniker som 
jobbar mycket på plats och är ute och springer, de behöver också veta grejer. Och sen så försöker väl vi 
sen utbilda resten av gruppen, vi är ju bara 17 stycken så egentligen skulle man kunna köra stenhårt på det 
en månad men folk har ju andra saker att göra. 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 

Ja, alltså vi själva vi beställer ju egentligen, vi är ju bara en kompetent beställare i att såhär; ja men måla 
upp det i, vi har ju faktiskt begärt tills jag börja jobba här i 2D. Att såhär; fine vi betalar för att ni ritar upp 
det i 3D i vilket, i Archicad eller Revit eller vad ni vill göra. Vi är bara intresserade av att se 2D, så ge oss 
en ritning så tar vi ett beslut på det, det är så det har sett ut. 

 Har ni licenser för Revit? 

Vi har inte licenser. Vi har inte fixat det än, utan jag är lite mer inne på att vi kanske ska ha det i något 
slags affärssystem. Någonting kopplat till kanske hyressystemet eller något sånt. Men det finns till 
exempel något vi har fått, Bimobjects som har en 3D-modul så den har vi laddat upp lite Revit filer i. Och 
sen säger jag bara; om ni visar saker i 3D, ta med datorn istället och visa för en 2D-ritning säger ju 
ingenting egentligen. 

[…] 
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 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

 
Det är mycket baserat på vilka system vi har. Vi har ju felanmälansystem idag, vi har ekonomisystem, vi 
har ett lönesystem, vi har ju något slags uthyrningssystem som är kopplat då till ekonomisystemet. Det är 
väl egentligen den här modulen i 3D så har vi ju inte den. Det tänker vi ju att vi försöker byta ut alla 
system och göra ett enhetligt affärsystem, någon slags plattform på något sätt men vi har inte kommit så 
långt. 

 Det här felanmälningssystemet, är det något särskilt ni använder? 
 
Felanmälningssystemet heter DeDu, WSP är de som har utvecklat det. De har ju också massa moduler, de 
har ju tex en besiktningsmodul men vi har ju valt att inte köpa den. 

 Hur länge har ni använt detta system? 
 
Jag är inte riktigt säker, jag tror att det är sen 2014. 
 
[…] 
 

 Är ni nöjda med detta system? 
 
Nej, alltså såhär, de är som alla andra system som finns idag. Det är gamla 80-tals system som man har 
piffat upp och gjort snyggare under årens gång. Det är väl som alla andra, de är varken mer eller mindre 
bättre eller sämre. Om man skulle bygga ett helt nytt system skulle det ta bra många fler kliv än vad det 
här är. Men om man jämför med andra system som finns idag så är det likvärdigt. 
 

 Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/surfplatta? 
 
Ja precis, men DeDu har ju en app så när teknikern är ute och springer så kvitterar de ju tex en felanmälan 
i telefonen.  
 

 Är den lätthanterlig(appen)? 
 
På appen är den ganska bra, lätt att överskåda och så. Sen tycker jag ju att det är felaktigt hur vi har haft 
våran IT-strategi under alla år. De flesta fastighetsbolag är så idag, du har köpt ett specifikt system som 
ska lösa ett problem, typ felanmälan sen köper du ett som ska lösa ekonomidelen. 
 

 Det blir för många program samtidigt? 
 
Ja och det är ju det som är problemet när du har 80-talssystem och du kan inte riktigt koppla ihop de. 
Visst du kan koppla ihop de men då får du plocka ut excel-filer och skicka runt och det är inte värt. 
 

 Då skulle du säga att det inte är BIM-relaterat, erat sätt att arbeta? 
 
Nej.  
 
[…] 
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Det som slog mig förra veckan, det var, om man skulle göra en besiktning eller vill lägga in en bild från 
felanmälan, på datorn kan du lägga in den i felanmälan så kopplar den till en bild, här är det trasigt och så 
skriver du en text och gör en felanmälan av det. Men i appen kan du inte ladda upp en bild, det är ju med 
telefonen man tar bilden och är på plats. Det är ju lite sådär; vad tänkte dem där? Det finns mycket sånt i 
alla programvaror vi har, det har inte så mycket med DeDu att göra. 
 

 Vilka andra program använder som är relaterade till felanmälning? 
 
Nej, inga andra program. 
 

 Hur görs felanmälan och hur lång tid tar kommunikationen från det att någon gör 
felanmälan, till att ni får informationen? 

 
När det ringer till oss eller så kan man maila. Och ringer man då sitter Frida i receptionen, eller Jenny. De 
tar emot den och sen skriver de in den i systemet och sen så tilldelas den ju direkt till en tekniker eller om 
det är internt, tex att en hyresgäst ringer och frågar om nån avtalsfråga och bara behöver få tag på 
förvaltaren ja men då kan man ju faktiskt dela ut den i DeDu till förvaltaren, här har du en fråga. 
 

 Och dem får direkt en notifikation? 
 
Ja precis, då får man en notifikation där det står vad man ska göra och så. Vi kan ju göra beställningar i 
DeDu, och det är ju ganska bra. Man kan skicka iväg till en ramavtalsentreprenör eller vad som helst och 
det gör man ju som en vanlig felanmälan fast det heter beställningar och då kan man kvittera i den också. 
Men det saknas ju det här att, t.ex. att hyresgästen skulle haft en egen inloggningsportal. Och så hade den 
blivit röd, och sen blir den gul när någon utav oss har kollat på den och sen blir den grön när den är 
avklarad, den har vi ju inte. Vi har ju på vår hemsida också, det är ju mailen och det är ju samma sak att 
den registreras så att den manuellt stoppas in i systemet av oss här. 
 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 
Vi försöker ju göra det under dagen. Sen kan ju saker och ting ta längre tid, t.ex. om man anmäler en 
vattenskada, det tillfälliga stoppet löser du inom en timme men det här med åtgärd det tar ju längre tid. Vi 
försöker ju verkligen, eller mina tekniker är väldigt noga med att när de går hem för dagen så vill de inte 
ha någon felanmälan hängande.  
 

 Ni har som mål att svara personen inom samma dag? 
 
Ja precis och eftersom det oftast är samma dag då betyder att vi har varit på besök också. 
 

 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa?  

 Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/tablet? 
 
Det kvitteras ju i systemet så det går att följa upp. Det går via appen, då kvitterar han (teknikern) och han 
kan skriva in eller skicka tillbaka den eller om det betyder att han löste tex stoppet och sen behövde 
beställa rörmokare då kan han göra en beställning i appen till rörmokaren. Sen när rörmokaren är klar då 
kan han ju kvittera, ja men det är klart. Han kan inte ta bilder på plats och visa vad som finns utan då får 
han sätta sig vid datorn och det känns ju lite dumt. 
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 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel)  
 
Vi har inte lagt in det i DeDu, eller egentligen, ronderingar har vi lagt in men besiktningsmodulen har vi 
inte köpt utav de. Men sen har vi så lite så jag kör bara excel-fil, typ OVK:er och hissar och rulltrappor 
och sånt. Det är såpass lite, det kanske är 100 rader. För oftast så beställer man allt på en och samma 
gång, typ att nu har hissarna gått ett år, ja då. Sen har vi ju vårat ramavtal så är det ju de som faktiskt ska 
komma tillbaka efter ett år så vi behöver ju bara följa upp att de har varit på plats.  
 
 

 Får ni någon typ av notis/påminnelse?
 
Vi gör det manuellt så vi får inga notiser, det finns ju andra system för det men vi har ju inte det här. 
 

 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 
 
Nu har jag ju kollat upp just hos oss. Då är det ju inte inräknat vad arbetstidskostnaden på att vi har 
problem med systemen eller att vi måste lära ut nya. Men vi betalar licensavgifter på 400-500 tusen om 
året, det är ju den faktiska kostnaden som är hela tiden. 
 
[…] 
 
DeDu står kanske för 20 procent av den kostnaden. 
 

 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 
 
Om man är inne på just DeDu, så är det väl bara så att det inte är framtidens program och det är ju ingen 
utav de här som vi har idag heller.  
 
[…] 
 
De systemen som vi har idag är ju ingenting vi ska ha kvar i framtiden. Jag vill ha ett stort system där 
man kopplar på olika plugins. 
 

 I vilka/vilket program görs drift- och underhållsplan? 
 
Det är manuellt. Vi har ju stoppat in lite grejer tror jag när vi fixade DeDu 2014 så det finns en 
underhållsgrej men vi har ju inte lagt in den där utan vi har kopplat den direkt till våran excel-fil som vi 
rapporterar till kommunen så det är våran budgetunderlag egentligen. Den är i excel. 
 

 Vilken typ av information är ni mest intresserade av? 
 
Det är väl att man har fruktansvärt mycket papper i omlopp och det tror jag är generellt på alla bolag. Det 
ska hellre vara digitalt. Sen är det lite såhär; ja men bra då är vi digitala så då skannar vi in alla våra 
PDF:er. Det är ju inte riktigt det man är ute efter utan man vill ju ha mer att sakerna finns i en databas, du 
kan dela den informationen med något annat system och du kan skicka och så. Man vill sluta bläddra och 
hålla på så och kunna använda informationen. Att gå från pärmar, och då inte gå från pärmar och skanna 
in pärmar utan att mer att gå vidare till att det finns i en databas. 
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 Hur pass bekanta är ni med digitala ritningar och verktyg? 
 
Det är ju egentligen 2D ritningar men vi har ju DWG-viewer så den är ju bekant med, eller mina kollegor 
är ju det men jag är ju mycket mer bekant med 3D-modeller och sånna saker. 
 
[…] 
 

 Har ni externa fastighetstekniker/skötare eller är de anställda hos er? 
 
Vi har 2 stycken här som är anställda hos oss. Sen har vi yttre skötsel är upphandlade och samma sak med 
den här fastigheten i Storvreta då, den är också upphandlad, det är en separat aktör. 
 

 Skulle ni kunna tänka er att jobba med en applikation som ger den information som behövs 
på mobil/surfplatta? Både grafiskt och i textform? 

 
Ja. 
 

 Har ni hört talas om BIM 360 Ops? 
 
Nej. 
 
[…] 
 

Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som ni skulle kunna tänka er att utnyttja i framtiden? 
 
Ja absolut! 
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Bilaga 6: Intervju med Henrik Brännfors, Akademiska Hus 
Intervju kl 12:00 2019-04-09 Drottning Kristinas väg 25 KTH Campus, Akademiska hus kontor 
 
Namn: Henrik Brännfors 
Ålder: - 
Utbildning: Fastighetsingenjör  
Arbetsroll: Fastighetsförvaltare på Akademiska hus KTH Campus sen 2006 – Tidigare tekniker 
hos Akademiska hus innan utbildning 
 
Henrik har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 
 

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

 
Vi har haft lite BIM i projektering, alltså 3D ritningar där vi jobbat lite mer men alltså, nej. Vi kan säga 
att vi inte har haft det i stort sett. Inte i förvaltning nej, bara i projekt. Jag har lite koll på det men jag har 
inte jobbat med det, men jag vet vad det handlar om. 
 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 
Nej, jag är osäker på om det var Revit vi provade men jag kommer inte ihåg.  
 
[…] 
 
Kunskapen är i stort sett noll. Jag har ju sett och vet lite hur det funkar mer av personligt intresse. 
 

 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

 
Vi har ett fastighetssystem som heter Landlord som är ett väldigt brett system. Vi utnyttjar bara i stort sett 
felanmälan, drift & underhåll, ronderingar för teknikerna, lite budget är det också men det är ett extremt 
stort system som vi använder 20% av bara. Det är under utveckling fortfarande, vi är inte riktigt nöjda 
med, så det utvecklas. Vi har köpt ett system som inte var riktigt bra. 
 

 Hur länge har ni använt detta system? 
 
Två år ungefär. 
 

 Är ni nöjda med detta system? 
 
Alltså, det blir bättre och bättre. Vi hade väldigt speciella krav, vi kravställde väldigt hårt och de fick 
bygga om programmet åt oss och där har det blivit att vi kanske har ställt för specifika krav, vi har nog 
trott att vi kan få mer än vad vi har fått och det håller vi på och rätta upp nu. 
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 Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/surfplatta? 
 
Ja det går på smartphones. Om vi pratar felanmälan, det som teknikerna har ute på sina telefoner då, det är 
ganska lätt och det är väldigt överskådligt när du får upp, det står fritext bara vad det är för någonting, så 
där är det lättförståeligt. Men sen finns det ju massa som vi använder som är lite djupare med budgetar 
och sånt, där är det lite mer. 
 

 Vilka andra program använder ni? 
 
Ritningssystem har vi ju som heter Hyperdoc, ett digitalt system då. Allting är inskannat då så du har ju 
allting. Vi kan antingen bara ha tittbehörighet, som teknikerna de har bara tittbehörighet och jag kan ju gå 
in och mäta i systemet, om jag ska göra ett hyreskontrakt, då kan jag gå in och mäta ytorna i systemet och 
få fram hur mycket kunden ska betala då. Sen har vi de som är ritningsansvariga, de kan ju gå in och rita i 
systemet, flytta väggar och göra sånna saker. Det är behörighetsstyrt allting. 
 
[…] 
 
Sen har vi andra olika budgetsystem och massa sånna system också. 
 

 Hur görs felanmälan och hur lång tid tar kommunikationen från det att någon gör 
felanmälan, till att ni får informationen? 

 
Dom går in på vår hemsida. Akuta fel, då ringer man och då hamnar man hos några som heter 
Jourmontör, det är typ Securitas och sen skriver dom in felanmälan och skickar till våran beredskap som 
får upp det på en sökare. Från det att det ringer och vi svarar, 5 minuter max. Är det på nattetid då är det 
en timmes inställelsetid, inom en timme ska det alltid finnas någon som har åtgärdat felet.  
 

 Så vid akuta går det att ringa in till någon jour och när det är enkla frågor då kan 
man göra det via hemsidan?  

 
Ja, precis! 
 

 Får ni då det då på mejlen? 
 
Ja, du kan få på mejl eller telefonen. Det går till Landlord så kan man fördela ut. Den fördelar ut till 
vilken kille som är ansvarig. Allt går automatisk till rätt kille då och så kan man alltid lägga upp en 
backup också, det går alltid ut till 2 stycken minst. Och sen har dom, de ska alltid svara kunden inom 24 
timmar, så de har den tiden på sig och vi ligger på 98% svarsfrekvens ungefär, det brukar alltid vara några 
som missar det där eller att kanske går över helgen. 
 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 
Vi har inga skrivna krav, men säg max tre dagar på lätta fel ska det va. Sen kommer det ju mycket sånt 
som, om det är en armatur som har gått sönder då kan det ju va beställningsvara kanske på en vecka, det 
kan ju va sånna grejer och det rår man ju inte på. Max tre dagar på enkla saker men kunden får alltid ett 
svar inom 24 timmar. En återkoppling får de alltid. 
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 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa?  

 
Man har olika, en återkoppling direkt när man öppnar upp felanmälan, och sen får du när de har påbörjat 
felet och sen när de avslutar felet, då mailas det ut.  
 

 Och då är det teknikern som får upp uppdaterar? 
 
Ja, precis! Och det är han som skriver; hej jag är påväg nu och ska beställa grejer, eller vad han nu skriver 
för någonting.  
 

 Så det dokumenteras i Landlord? 
 
Ja, så vi har allting. Jag följer upp de på varje driftmöte, visar liksom vem som har skött sig och inte skött 
sig.  
 
[…] 
 
Du kan bifoga en faktura eller något sånt där i samma system. Sen om det är något fel som kunden ska 
betala, då kan jag bara lyfta ut den felanmälan och då gör man faktura av den istället och så skickas det 
automatiskt till kunden. Det är ett smart system men det är för mycket funktioner, teknikerna dom blir 
galna ibland när det är så mycket funktioner, de vill ut och skruva och inte hålla på med telefonen. 
 

 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel)  
 
Det ligger där också, i Landlord. OVK, besiktningar och alla sånna saker, skyddsronder.  
 

 Får ni någon typ av notis/påminnelse? 
 
Ja precis! Man lägger in som en kalender, så skriver man in bara hur ofta vill du att den här ska komma 
då, så ett filter kanske en gång i halvåret eller rondering av driftutrymmen en gång i veckan eller månad 
det beror på lite. Då är det ju inte felanmälan utan då är det intern felanmälan kommer som då som en 
rondering. Då blir det ingen kund som blir kontaktad utan det är vi själva internt. 
 

 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 
 
Det är svårt. Vi är ju 500 stycken som jobbar med dem där, det är licenskostnad på alla i stort sett. 
 
[…] 
 

 I vilka/vilket program görs drift- och underhållsplan? 
 
Vi planerar in ganska kortsiktigt, det gör vi. Vi planerar tre år framåt bara hela tiden i stort sett, vi har 
budget tre år framåt och vi är ganska dåliga på långsiktigt ja.  
 

 Men ni har drift och underhållsplaner? 
 
Ja, 3 åriga.  
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 Görs dem i ett speciellt program? 
 
Nej, det är vi förvaltare som gör de, i ett Excel ark. Självklart är det bra om man får en långsiktig 
planering som någon annan har gjort, det är tidskrävande när du håller på med det så det saknas hos oss 
iallafall, långsiktigt underhåll. Jag tror det är ganska vanligt. 
 
[…] 
 

 Vad tycker du kan förbättras i dagsläget? 
 
Nej men det är nog det som ligger i framkant det är ju det som ni pratar om, om BIM då. Just det här med 
BIM i förvaltning, det är nog något som vi kommer jobba med skulle jag tro. 
 
[…] 
 

 Hur pass bekanta är ni med digitala ritningar och verktyg? 
 
Hyperdoc som vi nämnde. 
 
[…] 
 

Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som verkar intressant? Ja, nej, varför? 
 
Jag kan säga, vi har ett som vi håller på med, som gör samma saker fast med ett annat typsnitt. 
 

 För er är det kanske inte lika aktuellt då ni håller på att bygga upp ett egna system? 
 
Ja, men precis! 
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Bilaga 7: Intervju med Jonas Olsson, Locum 
Intervju kl 13:00 2019-04-11 Östgötagatan 12 Södermalm, Locums huvudkontor 
 
Namn: Jonas Olsson 
Ålder: 44 år 
Utbildning: Gymnasieingenjör i Bygg 4 årig utbildning samt utbildad mäklare.  
Arbetsroll: Fastighetsförvaltare på Locum sen 5 år, Arbetar med Karolinska universitetssjukhuset 
i Huddinge, har hand om byggnaderna M & S samt all mark och all byggnad. 
 
Jonas har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 
 

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

 
Jag vet faktiskt inte vad det står för exakt.  
 
[…] 
 
Vi har en CAD/BIM-avdelning på Locum, jag jobbar inte med det överhuvudtaget, jag är inte i kontakt 
med BIM överhuvudtaget. 
 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 
Det vet jag inte faktiskt.  
 
[…] 
 
Vi har någon typ av BIM i företaget. Vi har ju Autodesk i våra datorer men ingen förvaltare jobbar med 
det, det kanske finns någon. 
 

 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

 
[…] 
 
Det är ju väldigt enkelt. Från felanmälan kommer in till våran kundtjänst, antingen att de ringer in eller 
via hemsidan. Då kommer vår kundtjänstavdelning skicka vidare till våran driftentreprenör, för alla 
sjukhus har driftentreprenörer så vi har ingen egen drift på Locum utan vi har driftentreprenörer som 
sköter det. Och så kommer de åt de (felanmälan) via Landlord och sen har de ett eget systemet, det är väl 
integrerat med deras system på något sätt och sen när de gör färdigt den åtgärden så markeras det i 
Landlord och då får vi tillbaks att den har blivit åtgärdad. Har det inte blivit åtgärdad då ser vi, då har vi 
de rödmarkerade alla sånna objekt. Då ser vi, okej de här arbetsordrarna har inte blivit åtgärdade och sen 
kan man gå in och kolla varför då, det har skett. Så vi har, i de skedena så har vi som förvaltare inte så 
mycket att göra med de felanmälningarna. De sker ju utav driftentreprenörerna, de har ju åtagandet att 
åtgärda de och även när det gäller beställningar. Sen är det beställningar som då kommer in som på något 
sätt påverkar infrastrukturen av sjukhuset, ventilation el, vad det nu kan va, då måste vi bli inkopplade så 
de inte håller på och bygger om utan att vi vet vad de håller på att göra. 
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 Så det är mer basic saker som driftentreprenörerna tar hand om? 
 
Allt som kan behöva en relationshandling, då blir vi involverade.  
 

 Och då jobbar ni också i Landlord? 
 
Landlord går ju att bygga ut hur mycket som helst men vi har bara avtalsdelen och så har vi en enkel del 
utav felanmälningarna där vi egentligen ser felanmälningarna. 
 

 Är det något annat system ni använder er mest av vardagligen? 
 
Nej det är dem två, det är det vi använder mest skulle jag säga. Advantum, när man vill titta i alla 
ritningar så har vi ritningarna i Advantum. Men generellt är det Landlord skulle jag säga. 
 
[…] 
 

 Är du nöjd med detta system? 
 
Det finns ju potential, det gör det ju. Du har ju någonting som heter Pocketlord som är en förenklad som 
du har i telefonen där du får upp dina felanmälningar så du kan kolla på de. I teorin ska du kunna ta en 
bild och skicka, det funkar inte riktigt än men när det är igång och du går omkring och gör ronderingar på 
sjukhuset och det kan vara aktuellt för oss förvaltare för vi ronderar ju, ja flera gånger i veckan och ser 
man någonting som ser konstigt ut eller någon som har klottrat eller någonting då kan man ju alltid 
felanmälan och då tar man en bild på det och då skickar man via Landlord så vore det ju bra. Den tjänsten 
är på väg att komma, den finns inte riktigt än. 
 

 Så det finns både som app och i datorformat? 
 
Precis. 
 

 Hur länge har ni använt detta system? 
 
2 år. 
 

 Du är nöjd hittills? 
 
Ja absolut. Jag har jobbat i liknande system när jag har jobbat som mäklare. 
 
[…] 
 

 Hur görs felanmälan och hur lång tid tar kommunikationen från det att någon gör 
felanmälan, till att ni får informationen? 

 
Det är direkt. Sen kan ju kundtjänsten gradera, är det något som ska göras akut eller ska det göras under 
24 timmar eller är det en vecka eller kan det planeras in under senare tid, den gör ju kundtjänsten. Saker 
som inte kundtjänsten kan svara på, för folk ringer ju in till kundstjänsten och om kundtjänsten inte vet 
vad de ska svara då blir vi inkopplade för de behöver svar på de frågorna. De kan inte allt som sker på alla 
sjukhus och då blir vi ju inkopplade som förvaltare, då får vi oftast mail och så svarar vi på det och sen så 
kontaktar kundtjänst i sin tur den kunden som har problemet. 
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[…] 
 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 
Ja internt och externt tror jag att vi har 24 timmar för återkoppling. Jag försöker återkoppla så fort det går. 
Men jag tror vi gick från 48 till 24 timmar för något år sen. Det beror på vad det är. Men de som är akuta 
saker, det finns de som ska göras inom några timmar de görs ju då väldigt snabbt. Sen så finns det ju 
naturligtvis uppföljning mot driftentreprenörer man måste göra också och det är vad driftcontrollers gör 
idag, ser till att antalet felanmälningar inte blir för högt, det får inte vara 300-400 felanmälningar som 
bara ligger utan man måste beta av de och då är det ju så att det kan finnas arbetsstrategier hos en 
driftentreprenör som gör att en av hans arbetare tar ut 3-4 arbetsordrar och då har han fullt på sin dag och 
sådär ska han göra. Så hinner han inte med det och så ligger den kvar och så glömmer han den i sin 
handdator och så fortsätter han och så nästa dag så tar han in nya ordrar. En del vill se att de har mycket 
att göra varje dag, enskilda anställda hos driftentreprenören. Det kan vara ett handhavande fel som kan 
göra att någonting, dels kanske inte blir utfört eller blir utfört men inte återkopplat att det har blivit utfört. 
Så den exakta tiden på hur lång tid det tar är lite svårt att svara. Generellt allting som är akut åtgärdas ju 
ganska omgående. 
 

 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa?  

 
Sker i Landlord och då får vi också återkoppling på vad driftentreprenören har gjort och är det någonting 
som vi som förvaltare behöver göra, jag får en hel del parkeringsrelaterade frågor som kundtjänst inte kan 
svara på och då svarar vi på den och så får man skriva in i Landlord vad man har svarat och så får kunden 
ett svar där då, det här svarade vi. Så man får någon form av återkoppling så man kan se vad man har 
gjort. 
 

 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel)  
 
[…] 
 
Det skulle jag säga inte görs där i Landlord utan det är något som vi gör själva, vi har ju som ett årshjul 
där vissa saker ska vi göra under året. Man ska ta in information för planerat underhåll i början på våren, 
sen ska det sammanställas på sommaren och prioriteras för på hösten. Då sitter vi och diskuterar och 
planerar, man tar in de för varje byggnad som man har då. Men det finns inte i vårt arbetssystem.  
 

 Blir det som drift- och underhållsplaner då? 
 
Precis, verksamhetsplan som man egentligen följer under hela året.  
 

 Då är det i någon typ av textdokument? 
 
Jag skulle säga att det görs i Word och Excel, precis. 
 

 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 
 
Ingen aning, det får jag nog ta reda på. 
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[…] 
 

 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 
 
Jag tror att det skulle finnas ett värde av att ha ett systematiserat dagordning eller årsordning att jobba 
efter där man kan följa upp olika saker som ska göras. Det finns ju möjlighet i Landlord att sätta upp 
saker man ska följa upp på olika arbetsordrar men eftersom inputen inte blir riktig så blir det lite 
ineffektivt. I teorin skulle det vara jättesmidigt. 
 
[…] 
 

 Vilken typ av information är ni mest intresserade av? 
 
De här basala sakerna kan ju saknas, till exempel vem det är som felanmäler, kontaktuppgifter, framförallt 
telefonnummer för allt behöver inte gå via mail tänker jag utan vissa saker kan man lösa över telefon 
ganska smidigt. Så det kan va ganska stor brist att få in de här basala uppgifterna, framförallt när de gör 
felanmälningarna själv. Så skriver de ”Lisa Huddinge sjukhus”, ja, den blir ju svår. När felanmälningarna 
kommer in till vår kundtjänst då får vi naturligtvis alla uppgifter. Ifall de ringer in och bara säger sitt 
namn och sin avdelning då blir det ju väldigt svårt för oss att kunna återkoppla på något sätt, så det 
kanske man skulle önska att man var tvungen att fylla i vissa saker då, att man var tvungen att fylla in 
telefonnummer och sådär. 
 
[…] 
 

Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som ni skulle kunna tänka er att utnyttja i framtiden? 
 
Jag tror att det är en jättebra lösning för framtiden. 
 
[…] 
 
Att få in nya relationshandlingar som gör att vi kan ändra ritningar, det är liksom den stora processen som 
tar ganska lång tid, sen när allting blir klart då är det helt fine. Om vi tar, kanske en nybyggd skola byggs 
ju inte om i så himla stor utsträckning men Huddinge sjukhus byggs ju om för 5-600 miljoner iår. Det 
händer så mycket grejer och sen när det är ombyggt så tar det ett halvår, eller ett år innan man får 
relationshandlingar, om man ens får något. Projektledaren går vidare på någonting annat. Skulle man få 
till det och få in dem här sakerna i systemet snabbt så skulle det bli fantastiskt bra tänker jag. 
 
[…] 
 
Här tror jag att det har att göra med att det är så otroligt stora byggnader, otroligt mycket kvadratmeter. 
Då får man bara hålla på med att uppdatera ritningar för det byggs om så himla mycket. Plus att Huddinge 
sjukhus, det har sen 70-talet fram tills nu, 50 år så har det byggts om high chaparall också utan att vi har 
varit involverade i vissa saker. Så det är en otrolig stor process att få igång, sen tror jag att det skulle 
funka jättebra. 
 
[…] 
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 Vi glömde fråga tidigare; Har ni externa fastighetstekniker/skötare eller är de anställda hos 
er? 

 
Driftentreprenörerna är externa. Vi har driftcontroller heter det, de är avtalsansvariga mot 
driftentreprenörerna som ser att de gör det de är ålagda i upphandlingarna att göra, de tillhör oss. Nu har 
vi haft LUT heter de nu, som är driftentreprenörer på Huddinge och det var Veolia tidigare och det har det 
vart i 10-15 år och i höst så går Caverion in, så blir en helt ny driftentreprenör och då blir det helt andra 
rutiner med andra personer. 
 
[…] 
 
Jag tänker generellt att mycket av förvaltartjänsten kan digitaliseras. 
 
[…] 
 

 Är detta något som låter intressant? 

Jag tror det absolut kommer funka, det är absolut intressant. 
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Bilaga 8: Intervju med Golan Aso Ali, Stockholmshem 
Intervju kl 12:00 2019-04-22 Sollentuna Centrum 
 
Namn: Golan Aso Ali 
Ålder: 29 år 
Utbildning: Newton 2,5 år yrkeshögskola. 
Arbetsroll: Fastighetsförvaltare på Stockholmshem, kundförvaltare som de kallar det. 
Golan är områdesansvarig för Skarpnäck 
 
Golan har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 
 

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

 
Nej, ingenting alls och jag har frågat faktiskt. Vi tar in externa projektledare, konsulter och de har 
säkerligen hört talas om det.  
 
[…] 
 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 
Det är inte CAD? Det jobbar vi med, våra projektledare gör det givetvis men hela det här 
samlingsbegreppet (BIM) tror jag de inte jobbar riktigt med. Och återigen, jag tror att det är en produkt 
som kanske behöver köpas in, upphandlas, behöver allmännyttan det? Jag tror att det är en ekonomisk 
fråga. 
 
[…] 
 

 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

 
Vi har precis bytt fastighetssystem, vi gick från ett som var skapat specifikt för Stockholmshem som hette 
Fasad. Så har vi bytt till något som heter Fast2, som bland annat statens fastighetsverk använder. Det är 
jättemånga, 500-600 bolag, över 500 som använder det vi har bytt till. Och det det egentligen är att det 
berättar för oss vad som finns i husen, hur många hyresgäster det finns i husen, vad vi har för olika 
uppgångar, entreer, vart undercentralen är, vart vinden är, mer sånna grejer. Men det står väldigt lite, och 
det är det vi efterfrågar om, alltså rena när de åker på felanmälningar grabbarna, det är sällan de kan se ”ja 
okej det är den här blandaren”. Dom måste åka dit, åka tillbaka till våran verkstad, hämta produkter och 
gå tillbaka och det är tidskrävande. Och det är egentligen en miss från vår sida att vi inte har beställt det 
eller har bättre koll på våra hus. För egentligen, vad det verkar som så är det huskort som finns i dom här 
också (BIM 360 Ops) eller hur, enligt den här modellen? Skulle det finnas tror jag att förvaltningen 
generellt skulle vara mycket lättare, det skulle vara en helt annan typ av förvaltning.  
 

 Är programmet i bara textform? 
 
Det är bara i textform, ja. Inga ritningar, inget visuellt överhuvudtaget. Det är väldigt förenklat skulle jag 
vilja säga. Alltså nu, det här nya är mycket bättre än det gamla vi hade men fortfarande inte på den nivån 
ni pratar om, tyvärr. 
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 Hur länge har ni använt detta system? 

En månad max. Det är jättenytt. Mycket av information har förlorats via det här bytet, saker som vi inte 
kan få tillbaka, till exempel restvärde på produkter. Om jag går och gör en besiktning i en lägenhet, 
tidigare kunde jag se på mitt besiktningsprotokoll; okej nu har det här badkaret förstörts och då vet jag att 
det ligger ett värde kvar på 4000 kr, nu ser jag inte det och då torskar vi en massa pengar på det för jag 
måste gå tillbaka och räkna och det är tidskrävande och pengar, vi vet inte riktigt hur ska vi få in den 
pengen.  

 Varför bytte ni system? 

För att det gamla va inte heller bra och vi är ju tre systerbolag. Det är vi, Svenska Bostäder och 
Familjebostäder och alla ska byta till samma och alla är styrda av Stockholms stad så då kom det som ett 
direktiv att vi ska göra det. Vi var först ut och dom (Svenska Bostäder och Familjebostäder) kommer att 
få det (Fast2). Men nu jobbar vi olika alla tre. 

 Är ni nöjda med detta system? 

Jag är väl nöjd men samtidigt så, själva systemet i den dagliga förvaltningen tycker jag att det krävs något 
annat i form av struktur inom bolaget. Ett system kan göra mycket men om du inte har rätt struktur på 
vem du ska kontakta och vem som har ansvar för vad och vem som ska göra vad i förvaltningsskedet, det 
blir lite svårt. 

[…] 

 Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/surfplatta? 

Nu ska vi bli digitaliserade, så att nu får vi in mobil BankID signering exempelvis för våra hyresgäster. 
Innan så gick vi ut med besiktningsprotokoll och besiktade lägenheterna, nu måste vi göra det genom 
mobil eller iPad.  

 Hade ni i pappersformat innan? 

Pappers, ja. Men till och med då kunde vi göra det via en iPad, att det fanns en app men det nya systemet 
är inte så användarvänligt ännu men det har också att göra med att det håller på att utvecklas fortfarande 
så det går inte att avfärda det som dåligt utan man måste vänta och se. 

 Finns det andra program använder ni istället? 

För fakturahantering är det Agresso, men nej. 

 Hur görs felanmälan och hur lång tid tar kommunikationen från det att någon gör 
felanmälan, till att ni får informationen? 

Hyresgästerna kan ringa in, jag vet inte om ni känner till Stockholmshem men vi är störst med 26 000 
lägenheter och då finns det en kundtjänst som inte fanns för 10 år sen, utan då ringde man direkt till 
förvaltaren, nu finns det en kundtjänst, man ringer precis som vanligt om du vill felanmäla någonting eller 
så kan du göra det via webben om du har ett eget inlogg för din lägenhet. Du bokar en tid och så kommer 
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det någon antingen dagen efter eller vilken dag du nu vill att dom ska komma. Antingen så kommer det 
någon när du är hemma eller så lämnar du en nyckel så gör vi servicejobbet.  
 

 Kommer felanmälningar till dig? 
 
Nej, den kommer till mina tekniker, den går aldrig via mig. För om det hade varit så, då hade det blivit en 
helt annan administration som inte man kan lägga på en redan tungt administrativt roll. Så att de fördelar 
det jobben vidare till våra tekniker och sen så. Har de frågor efter de har vart på en felanmälan då kan de 
tillbaka och fråga mig. 
 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 
 
Vi svarar ju direkt, jag tror kundtjänst siktar på att dom ska svara på sin höjd inom 20 minuter. Dom ska 
ha högt tryck dom som jobbar där, sen ska du kunna få hjälp till dagen efter, luckorna finns, det går att 
boka. Ringer du in så får du med största sannolikhet hjälp på en gång.  
 

 Siktar ni på dagen efter för enkla felanmälningar? 
 
För enkla felanmälningar, ja. När det gäller vattenskador och så, då är det så att vi har driftansvariga som 
går dit och mäter hur stor skadan är, skickar iväg den till våran entreprenör som är ramavtalad för just 
återställandet. Sen kan det ta, det beror helt på hur vattenskadan är, hur blött det är i lägenheten. Men 
mellan fyra och fem veckor för total återställning av ett utrymme beroende på vad det är för utrymme, är 
det en hall kanske det går fortare, är det våtutrymme, ja då kanske det tar lite längre tid. 
 

 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa?  

 Görs allt på datorn eller är det möjligt på smartphone/tablet?
 
I en app eller i datorn när han kommer tillbaks, det är det här systemet (Fast2). Innan var det samma sak 
när vi hade det andra (Fasad). Han klarmarkerar att han har gjort det och om det är någonting som han 
inte kan lösa, för dom har ju en viss begränsning i sin kunskap också det är inte meningen att dom ska 
kunna allting heller för att vi har mycket entreprenörer och då skickar dom iväg den till våra 
entreprenörer. Det är då jag får den informationen, att vet du vad det här var någonting jag inte kunde lösa 
jag skickar iväg den till våran snickare eller jag skickar iväg det till våran rörmokare så att du vet det när 
en faktura kommer för då behöver jag inte ifrågasätta den exempelvis.  
 

 Kan man lägga kommentarer och bilder i appen? 
 
Ja! Och bilder och så. Den här nya kan man göra det. Man kan knäppa en bild och då kommer den upp i 
ett moln då kan jag se det. 
 
[…] 

 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel)  
 
[…] 
 
Nej, men det hade varit fantastiskt om det vore så. Jag har till exempel, när det kommer till mina 
besiktningar om jag ska göra lägenhetsbesiktningar, avflyttningar, byten eller vad det nu kan va. Då har 
jag en avsatt dag för det och då kan man bara boka in mig på besiktningar på den dagen, annars så skulle 
jag vara iväg på besiktningar hela veckan. Så då är det en avsatt dag och då är det verkligen från morgon 



104 

till eftermiddag och då ingår även visningar för vi håller i vissa visningar också. Det är ju det här som är 
det läskiga med allmännyttan, att vi har så många stora avtal. På tal om hiss, jag har hissar i hela mitt 
område, hela Skarpnäck som inte fungerar. När jag ringer ramavtalsentreprenören så säger dom ”men vi 
gör rondering 4 gånger per år”, okej när då? Vart är protokollet, vart får jag den informationen? ”Den är i 
hissmaskinrummet”, ja men jag har ingen nyckel dit för det är inte meningen att jag ska ha det. Så det är 
lite svårt att hålla koll på folk och därför så är den allmänna uppfattningen om allmännyttan är oftast att 
man är lite lättare att lura kostnadsmässigt. Det är många underentreprenörer och det är många som vet att 
till slut så sitter någon och bara klickar för man vet att bolaget har pengar så då godkänner du alla fakturor 
och släpper igenom och man ifrågasätter inte. Men det hade varit en jättebra grej om du får en notifikation 
att nu är det dags för den här besiktningen, det är någonting som du bara ska komma ihåg. Ibland i våra 
lokaler så påminner till exempel förskolorna oss väldigt ofta; när vi ska göra OVK. Okej, då måste jag 
skicka den till den specialisten som har OVK,  

 Så ni gör allt manuellt, programvaran håller inte koll och uppdaterar sig själv hela 
tiden? 

Nej, men det hade varit jättebra om det va så. Absolut. Men tyvärr. 

 Har ni externa fastighetstekniker/skötare eller är de anställda hos er? 

De är interna. 

[…] 

 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 

Det har varit dyrt, det har varit jätte jättedyrt själva övergången. Fler flera miljoner men jag har ingen 
aning vad det dagligen kostar, eller i månaden. Det är billigare än det förra men jag kan säkert ta fram det. 

[…] 
 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 

Det finns så mycket, jag tycker ju inte att min tjänst är en ren förvaltningstjänst för jag tycker det finns så 
många stödfunktioner till kundförvaltningen just på vårt bolag. Så jag tycker att det saknas rätt mycket, 
jag saknar att ha en egen budget, jag har en driftbudget men den är inte min att sätta utan det sätter min 
områdeschef. Så jag ska egentligen bara hålla mig inom ramen och kan jag spara så mycket pengar som 
möjligt eller lägga pengar på väsentliga saker så är det bra för mig men jag kan inte avsätta; okej, om jag 
vill renovera loftgångar för femhundratusen, det måste gå via tio led innan jag kan få ett godkännande, så 
det är lite trögarbetat. Det som ni beskriver verkar va som digitala huskort, det skulle va en grym grej för 
förvaltningen för då skulle du inte behöva fråga så mycket som tekniker eller kommer du som helt ny 
tekniker eller förvaltare då vet du, så här ser huset ut, jag behöver inte fråga massor eller känna mig dum 
på något sätt för att jag inte kan det för det är omöjligt att veta sånt. Men som ni så har man ju en 
förväntansbild, alltså av att man vill vara snabblärd så för nya personer är det ännu bättre än de som redan 
jobbar i bolaget. 

 I vilka/vilket program görs drift- och underhållsplan? 

Vi gör områdesplaner, sen finns det ju drift- och underhållsplaner också men de är inbakade i 
områdesplanerna och det är att vi, t.e.x jag ser vart behovet finns för underhåll i mitt område som är 
Skarpnäck men det sker via, manuellt ett skriftligt program, det här ska göras och sen är det bara att se till 
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att hålla koll, jag ska ha det här och hålla mig själv uppdaterad. Det är ingen som skickar länkar om att, 
glöm inte att du ska göra det här eller glöm inte att den här renovering skulle göras, tyvärr det är väldigt 
old school som ni kanske märker. 
 
[…] 
 

 Hur pass bekanta är ni med digitala ritningar och verktyg? 
 
[…] 
 
Till varje lägenhetsbild så kommer det upp en ritning på lägenheten, planritning då, ingenting annat, som 
när man går och kollar på en lägenhet på en visning så är det en planritning. Men då vet jag i alla fall när 
jag kommer dit, ritning visar här ska det vara ett bänkskåp och här ska det vara det här, då vet jag vad som 
saknas men jag vet inga detaljer annat än i en sån ritning men det finns en kopplad iallafall.  

 Är den här ritningen inskannad? Man kan inte göra några ändringar i ritningen? 
 
Inskannad. 
 

  Man kan inte göra några ändringar i ritningen? 
 
Nope! 
 
[…] 
 

 Skulle ni kunna tänka er att jobba med en applikation som ger den information som behövs 
på mobil/surfplatta? Både grafiskt och i textform? 

 
Jag personligen absolut. Men sen vet jag att bolaget, det kommer aldrig hända, i framtiden kanske, man 
ska aldrig säga aldrig. 
 
[…] 
 

 Har ni hört talas om BIM 360 Ops? 
 
Nej! 
 
[…] 
 
Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som verkar intressant? Ja, nej, varför? 
 
Jag tycker absolut, alltså jag tycker det ser ut som ett huskort. Alltså i ny digitaliserad benämning. Och 
påminner en del om programmet som vi har i form utav vad du kan göra i det. Men det ni har som tillägg 
är ritningarna och modellerna och GPS, alltså den delen. Men den verkar absolut bra, inga konstigheter. 
 
[…] 
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Bilaga 9: Intervju med Herje Eriksson, FastPartner 
Intervju kl 13:00 2019-04-25 Finlandsgatan 48 5tr Kista, Fastpartners kontor 
 
Namn: Herje Eriksson 
Ålder: 44 år 
Utbildning: Drifttekniker på Högskolan i Örebro 2 år 
Arbetsroll: Teknisk förvaltare på Fastpartner i 2 år. Tidigare projektledare på Swedavia 
 
Herje har gått med på att vi får spela in intervjun för att underlätta transkriberingen 
 

 Är ni bekanta med BIM och vad det står för? Känner ni till BIM-relaterade mjukvaror 
från t.ex. Autodesk? 

 
Jag vet vad BIM är men inom Fastpartner jobbar vi inte överhuvudtaget med det. Vi har ju några 
nybyggnadsprojekt och då har det varit diskussioner men det är ingenting man jobbar och det är ingenting 
som är uttalat att vi heller ska arbeta med. Grunden är egentligen en vanlig CAD, och dessutom är den 
inte ens 3D. 
 

 Är det då AutoCAD från Autodesk ni använder? 
 
Oftast är det AutoCad, ja. 
 
[…] 
 

 Använder ni BIM/Revit inom företaget? Hur bekanta är ni med Revit? 
 
Jag känner till det men inte mer än så och det är ingenting som används här överhuvudtaget. Jag kan ju 
säga så att, tittar man som i dem här områdena så har vi nu börjat digitalisera dem gamla 
pappersritningarna vi har och ja, det är byggt på 80- och 90-talet men först nu börjar man digitalisera. Sen 
finns det ju vissa delar som är digitaliserade sen tidigare men väldigt lite. Så, så långt efter om man säger 
så ligger man och det innebär ju också att man har inte uppdaterat vid ombyggnationer speciellt bra eller 
sånna saker. 
 
[…] 
 

 Vad har ni för metoder inom förvaltningsskedet? (Teknisk-, ekonomisk- och administrativ 
förvaltning) Hur ser arbetsgången ut? Följdfrågor om deras system. 

 
Det är ju väldigt olika skulle jag ju säga för vi har ju uthyrare som normalt sett hyr ut lokaler och 
beroende på om det är en liten uthyrning eller en stor uthyrning så, ibland behöver vi projektera och 
ibland så kör man det på fri hand om jag säger så, det beror på vad man behöver göra. Kommer det ett 
större företag in och säger; vi har dem har kylbehoven, vi behöver dra in nya kylbafflar och sånna här 
saker, ja då måste vi ju projektera för det på ett helt annat sätt. Kommer det in en hyresgäst och säger; nej 
men dem här lokalerna ser ganska bra ut men vi vill ha ommålat men vi vill ha upp en vägg här också, ja 
då kör vi oftast på frihand och då finns det ju inga ritningar och då uppdateras det inte heller tyvärr. 
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 Hur fungerar det med felanmälningar hos er? 

Då använder vi ju ett system som heter DeDu som är gjort av WSP och den ligger ju då länkad ifrån 
Fastpartners hemsida och där finns det då en flik, ja; felanmälan. Och så klickar man i den och sen kan 
man ju lägga upp vilken adress det är, vilken hyresgäst det är och kontaktpersoner och vad felet är. Och 
det går ju då via WSP:s server och sånt in i DeDu och sen går det ut som mejl till våra tekniker. 

 Hur länge har ni använt detta system? 

Det vet inte jag riktigt i och med att jag bara har jobbat här i 2 år. 

[…] 

Jag tror det kanske är 5-6 år eller någonting men ja. Och sen så finns det ju ja, är det akut finns ju våran 
växel och sen finns det ju journummer till Securitas om det händer kvällar, helger och nätter så tar ju dem 
hand om via jourmontör då. 

 Jobbar du mycket i DeDu? 

Jag jobbar en hel del i det i och med att där har vi också vårat system för besiktningspliktiga objekt, så vi 
ser till att hissar, rulltrappor eller andra sånna saker är besiktigade. Vi har ju också hela vårat 
energisystem där så när teknikerna är ute och läser av så går ju det in i DeDu och så får vi ju statistiken 
på; drar husen mycket eller lite, hur drar dem mot varandra och sånna saker. 

 Är ni nöjda med detta system? 

Ja det tycker jag. Det är ju som alla program, det går ju alltid att förbättra. Jag började ju jobba med DeDu 
15 år sen och man ser ju att de har ju utvecklat programmet väldigt mycket och får jag faktiskt säga till 
väldigt positivt. Men sen finns det ju alltid sätt att jobba så att det blir enklare och sånna saker. 

 Du nämnde att ni hade besiktningsmodulen för DeDu samt den för energimätning, 
är det något som sker i realtid eller får man läsa av själv? 

Nej den måste du ju läsa av. Du går ju egentligen ner till elmätaren, läser av den och ja, lägger in den då i 
appen eller om jag lägger upp den här i datorn och därefter får jag ju ut statistiken. 

[…] 

Det har vart diskussioner om man skulle lägga upp det så det vart ja, via energibolagets system och sen in 
i vårat men så långt har man inte kommit och jag vet att WSP har sagt att det är väldigt mycket jobb med 
det. Men vad väldigt mycket jobb är, det vet jag inte. 

 Det nämnde att det fanns en app till mobilen för DeDu? 

Ja. 

 Finns det några andra program ni använder förutom DeDu för förvaltningen? 

Nej. 
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[…] 

 Du nämnde hur felanmälan görs men hur lång tid tar kommunikationen från det att någon 
gör felanmälan, till att ni får informationen? 

Det går ju direkt, det går ju ett mail direkt ut till teknikerna så ja, beroende på vilken väg över internet det 
tar så tar ju det från någon tiondelssekund till ett par minuter liksom, och då ligger det ju, plingar det ju i 
teknikernas telefon. 

 Hur lång tid tar det att åtgärda något fel från det att ni får felanmälan? 

Det är ju sagt att vi ska svara inom 24 timmar, oavsett ärende så ska vi liksom säga; Hej vi har mottagit 
dig. Sen ibland så; nej men jaha det här ju akut, då ringer man och säger att jag är på väg. Ibland är det ju 
så att man åker dit och konstaterar att; jaha, oj det här måste vi beställa delar för, jag då får man väl 
förklara det och hela det här. Så där finns det ju liksom inte ett start och slut så utan inom 24 timmar ska 
vi normalt sett ha svarat en kund. Sen så är det ju alltid ja, alla reglar har ju sina undantag. Blir det 
semestrar och sånt där, ja då kan det ju ta lite längre tid. Står man och det sprutar vatten någon annanstans 
då prioriterar man det och så får man ta det andra sen. 

 Åtgärder (felanmälan, skadeanmälan) samt ändringar (underhållsinsats), hur 
dokumenterar ni dessa? Är det något som sker i DeDu också? 

Nej, väldigt lite så utan där skriver man ju möjligtvis att felet är avhjälpt och ja, lite sånt där men inte 
exakt vad man har gjort eller hur man gjort utan där är vi ju dåliga på att egentligen ha uppföljningarna 
dokumenterade så. Det är ju om det är större ändringar som vi ja, har med dem antingen i huskontrakten 
när vi gör hyresförändringar eller gör ombyggnader för det eller om det är ett större projekt då finns det ju 
i underprojekten men i övrigt så är vi dåliga på att säga att vi har bytt en kran eller vi har bytt 
lysrörsarmatur eller vad det nu är, är det mindre grejer så blir dem inte dokumenterade. 
[…] 

 Har ni schemalagda uppföljningar? (Service, besiktning, skötsel) 
 Får ni någon typ av notis/påminnelse? 

Det är via DeDu och där får vi ju då notiser när vissa saker ska göras. Där har vi ju då vanliga 
ronderingerna, skyddsronder, besiktingar och ja, det finns ju liksom egentligen ingen begränsning i vad vi 
kan lägga upp utan ja, ska vi byta flaggor en gång i månaden ja då kan jag lägga att det ska läggas upp en 
gång i månaden och då får man en notis om det. 

[…] 

 Du sa att ni hade interna fastighetstekniker/skötare, har ni några externa också? 

Det finns, inte inom det här området men det finns, vi har ju lite fastigheter utanför Stockholm också, där 
har vi kanske inte en heltid och då tar man in extern hjälp. 

[…] 
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 Hur mycket skulle du uppskatta att det administrativa kostar inom förvaltningen? 
 
Nej, det kan jag faktiskt inte göra i och med att vi har ju, det är ju upphandlat för hela vårat 
fastighetsbestånd och det har jag inte kostnaderna för. 
 
[…] 
 

 Vad tycker ni saknas i förvaltningsskedet? (Oftast saknas drift- och underhållsplan) 
 
Nej men det är ju det att tittar man på det så är det ju så att ritningar många gånger skulle vara bra om 
man förstod att det är bra att uppdatera och hålla igång, det ser väl jag som största. Och sen samma sak så 
har man ju, ja, det här med brandskydd och ja kanske lite andra sånna här säkerhetsaspekter och sånna här 
saker. 
 
[…] 
 
Det här med dokumentation och ritningar skulle man bli bättre på. 
 
[…] 
 

 I vilka/vilket program görs drift- och underhållsplan?
 
Det ligger ju också i DeDu. I DeDu ligger ju drift och underhålls och rondering och sånna saker. Sen är 
det ju så att när vi bygger om i större då får man ju drift- och skötselpärmar och då går vi ju oftast via dem 
igenom och säger att; jaha det här ska skötas såhär, ja, då kan vi lägga in de i DeDu. 
 
[…] 
 

 Skulle ni kunna tänka er att jobba med en applikation som ger den information som behövs 
på mobil/surfplatta? Både grafiskt och i textform? 

 
Både ja och nej, det är ju det att alla faktorer tar ju tid och där är det ju liksom en fråga om; jaha, hur 
mycket tid ska man lägga ner kontra till hur mycket hjälper det? Och det är ju där man måste hela tiden 
hitta balansen. Den svåra biten i det här är ju att man säger; ja ritningar eller uppdateringar och sånt här 
det kostar pengar. Ja, kostar det pengar eller är det en hjälp inför framtiden. För om jag bygger om nu så 
är det ingen som tänker på om 5 eller 6 eller 10 eller 15 år, vad får det här för konsekvenser då. 
 
[…] 
 

 Har ni hört talas om BIM 360 Ops? 
 
Nej det har jag inte gjort. 
 
Här berättar vi om BIM 360 Ops och visar upp hur det kan se ut 
 

 Är detta något som verkar intressant? Ja, nej, varför? 
 
Tittar man såhär så ser det ju bra ut, jag känner bara att det tar tid, både för mig att göra felanmälan eller 
lägga upp var alla filter är och hela den biten. Och sen så är det ju liksom, jaha; en tekniker som ska gå in 
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och titta i allt det här, det tar tid ifrån dem. Så dem kommer till slut säga; jaha nu har jag gjort det här i 5 
år eller i 3 år eller i 2 år, jag vet ju minsann hur man byter filter. 
 
[…] 
 
Man måste tänka på; hur många moment är det och hur mycket tid tar det? 
 
[…] 
 
Det där är väl jättebra när du är nybörjare eller ja, ny i fastigheten och hela det här. Men sen så, den som 
har gjort det här, han kommer ju ledsna på att bocka i eller att det tar väldigt mycket tid så då struntar man 
i det. 
 
[…] 
 
Man ska vara effektiv men man ska ändå lyckas dokumentera det på ett bra sätt och det är där man måste 
hitta balansen. Har jag gjort det? Ja, det har jag. Men ska jag då lägga 5 minuter på att gå in någon app 
och dokumentera att jag har gjort det, när jag vet att jag har 25 felanmälningar och jag har ytterligare 7 
fastigheter jag ska byta filter i, nej då struntar jag i den appen, det är ju gjort. 
 
[…] 
 
Det är nog så att man ska försöka få det mer och mer till 3D, det svåra är att du ska hålla det här levande 
och det är där jag tror är den stora utmaningen. 
 
[…] 
 
Sen så tror jag att i nybyggnationer och sånt, där kommer det fungera väldigt bra. Däremot i gamla 
byggnader där tror jag att det är väldigt svårt. 
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