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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar möjligheterna till en förbättrad installationssamordning genom att utveckla 
en beskedstidplan. Rapporten behandlar problem inom installationssamordning i 
projekteringsskedet av ett byggnadsprojekt. Arbetet är utfört på uppdrag av teknikkonsultföretaget 
ÅF. 

Det har sedan länge funnits stora problem inom installationssamordningen. Utmaningar som finns i 
branschen är bland annat bristande kommunikation, vilket kan leda till kollisioner, förseningar och i 
slutändan extra kostnader. Den bristande kommunikationen handlar delvis om avsaknad av besked 
från beställare eller andra projektörer om beslut som måste tas. Detta kan leda till att konsulternas 
arbete ej kan fortskrida. Inom ÅF finns det idéer som innebär att problemet kan lösas genom att 
utveckla en beskedstidplan. 

För att undersöka denna hypotes har empirisk data, med hjälp av intervjuer, samlats in och 
analyserats. Parallellt med intervjuerna har även en beskedstidplan utvecklats. Rapporten baseras 
även på litteraturstudier där böcker och rapporter som behandlar installationssamordning har 
granskats. Resultatet är baserat på det utkast av beskedstidplanen vi tagit fram och de synpunkter 
som inhämtats på den under intervjuerna. 

Analysen av intervjuerna tyder på att många problem inom installationssamordning kan minskas 
genom att använda en enkelt utformad och användarvänlig beskedstidplan. Våra slutsatser visar att 
den utvecklade beskedstidsplanen är tillämpbar inom ÅF och andra företag inom branschen. 
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Abstract 
This thesis focuses on investigating opportunities regarding enhancing building service coordination 
by developing a notification plan. The thesis addresses problems within building services 
coordination during the pre-installation phase of a construction project.  

The thesis is performed at the request of ÅF, a technical consultancy firm. For a long time there have 
been problems within building service coordination. Current challenges involve lack of 
communication, which often steers the project towards collisions and higher latency, resulting in 
higher costs. This lack of communication partly depends on the lack of clearance from the client or 
other projectors, when there is a decision that has to be made. This might lead to that consultants no 
longer will be able to work. Current ideas within ÅF to solve this problem involve the development of 
a notification plan. 

The method being used in this thesis involves the gathering and analysis of data. Sources are mainly 
interviews and literature concerning building service coordination. Simultaneously with interviewing 
a notification plan has been developed. The results are based on the draft of this notification plan 
and comments given during interviews. 

The analyses of interviews often concur that a lot of problems within building service coordination 
can diminish by using a simple and user-friendly notification plan. Our conclusions shows that the 
developed notification plan is applicable both at ÅF, but also at other companies within this sector. 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är vår slutliga prövning i att tillämpa våra 
ingenjörsmässiga kunskaper. Dessa kunskaper har inhämtats under tre år på Kungliga Tekniska 
högskolans högskoleingenjörsutbildning Byggteknik och design med inriktning fastighetsutveckling 
och installationssamordning. 

Examensarbetet är utfört på uppdrag av ÅF i Uppsala, med handledning av Krister Persson, chef för 
elavdelningen. 

Vi vill tacka vår handledare Arne Haglund på KTH för stöd och vägledning samt vår handledare Krister 
Persson på ÅF för att ha gett oss den här chansen. Vi vill även tacka Joel Ivarsson på Bluebeam för 
tekniskt support och ett trevligt bemötande. Slutligen vill vi tacka de som har ställt upp på intervju 
och alla andra som på ett eller annat sätt bidragit med stöd eller underlag till detta examensarbete. 

 

“Uthållighet  är  en  av  de  tuffaste  disciplinerna, men det är den som håller ut som får den slutgiltiga 
vinsten.”   
– Buddha 
 

Stockholm, maj 2014 

 

  



 
 

Begrepp och förkortningar 
Vissa av begreppen nedan kan ha olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de nämns. 
Begreppen nedan beskrivs utifrån vad de har för betydelse i denna rapport. 

 

Disciplin  Syftar till olika typer av konsulter som utför projekteringsarbete 

VVS-konsult  Projektör av värme, ventilation och sanitet 
 
Samgranskning   Projektörer inom olika discipliner jämför sina arbetsunderlag  

Entreprenör  Företag som utför det fysiska byggandet 

ÄTA-kostnader  Kostnad för ändring, tillägg eller avgående arbete 

Avstämningslinje Linje i tidsplan som visar om tidsplanen följs 

Delleveranser  Syftar till att vissa handlingar levereras till kund 

Sluttider  Markering i tidsplan för färdigställande 

Projektansvarig  Person som ansvarar för ett projekt inom en specifik disciplin 

BIM   Building information modelling 

Centralfil  Fil lagrad på server med global åtkomst för alla med beviljad access 

Beställare  Den som beställer ett byggnadsprojekt 

Aktiviteter  Tidsbestämt arbete i en tidsplan 

Förprojektering  Tidigt utredande projekteringsarbete 

Parter   Olika aktörer inom ett byggnadsprojekt 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet samt dess förutsättningar. 

1.1 Bakgrund 
Idag utgörs kostnaderna för ett byggnadsprojekt till stor del av kostnader kopplade till installationer. 
Andelen installationer har ökat markant sedan början på 1990-talet och de fortsätter att öka både i 
andel och komplexitet. Denna utveckling leder till allt högre krav på en väl genomförd 
installationssamordning för att uppnå ett lyckat resultat. En misslyckad samordning leder till fel 
under produktionsskedet som kan innebära stora kostnader och förseningar. En misslyckad 
samordning kan även leda till att byggnaden inte uppfyller byggherrens olika krav.1 

Denna rapport kommer att fokusera på installationssamordning i projekteringsskedet då det är 
avsevärt mycket mindre kostsamt att åtgärda fel i detta skede än i produktionsskedet.2 Ökningen av 
installationer kräver att nya arbetssätt tas fram för att lösa samordningen under projekteringsskedet. 
Ett tydligt exempel på detta är att projektera i 3D och genomföra kollisonskontroller mellan 
installationer, i program som till exempel Navisworks. Detta arbetssätt har blivit allt vanligare och 
utvecklingen har kommit långt inom många företag. Det talas idag mycket om BIM(building 
information modelling) vilket syftar till att bland annat minska samordningsfel.3 Det finns idag redan 
många undersökningar och studier som utreder problem och möjligheter med BIM och denna 
rapport kommer att behandla ett annat arbetssätt. 

Krister Persson, chef för elavdelningen på ÅFs kontor i Uppsala anser att problemen med 
installationssamordning i projekteringsskedet snarare handlar om kommunikation mellan olika 
konsulter än hur de arbetar med BIM. Han menar att besked mellan installationskonsulter, arkitekt, 
beställare och andra inblandade konsulter i ett projekt är av största vikt för samordningen. Idag 
används beskedtidplaner som inte ändrat utseende och innehåll nämnvärt den senaste tiden. Krister 
anser att det behövs klarläggas vilka besked som påverkar andra konsulter och arbeta fram en metod 
för att förenkla beskedslämnande mellan olika parter. Detta skall lösas genom en dynamisk och 
lätthanterlig digital beskedstidplan vilket är kärnan i denna rapport. 

1.2 Problemformulering 
Installationssamordning påverkas av installationskonsulternas behov av att få vissa besked för att 
deras arbete i projekteringsskedet skall fungera. Uteblivna besked leder till antaganden som kan leda 
till fel. Uteblivna besked leder även till förseningar i projektet. Det verktyg som finns idag för att lösa 
problemet är beskedstidplaner. Dessa beskedstidplaner används inte i tillräckligt stor utsträckning 
och fungerar inte tillfredsställande.4 
 

  

                                                           
1 konsultföreningen, Svenska. Installationssamordning - Handbok för projektörer. Stockholm: Grafiska gruppen, 
1991. 
2 Ibid, s.7 
3 Fredin, Evelina. TIDPLANERING AV PROJEKTERINGSSKEDET . Examensarbete, Stockholm: KTH, 2011. 
4 Krister Persson. Head of department electrical design ÅF, intervju den 7 Maj 2014. 
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1.3 Målformulering 
Det övergripande målet är att undersöka hur installationssamordningen kan förbättras genom att 
utveckla den befintliga beskedstidsplan som ÅF använder i dagsläget. Detta övergripande mål ger i 
sin tur upphov till tre mer specifika mål.  

Första delmålet är att ta fram underlag för hur beskedstidplanen bör utformas. Vilka funktioner bör 
den ha, hur bör den vara grafiskt utformad samt fastslå om den bör finnas utskriven eller endast 
digitalt. Anledningen till att ett sådant underlag tas fram är att det skall finnas möjlighet att utveckla 
en prototyp för eventuella intressenter.  

Andra delmålet utgörs av att fastslå hur den nya beskedstidplanen bör användas på bästa sätt. När 
bör den upprättas och av vem eller vilka. Vem bör ansvara för redigering och revidering, samt är det 
lämpligt att använda sig av en centralfil eller bör alla berörda ha en egen fil. 

Det tredje och sista delmålet består av att ta fram ett första utkast av beskedstidplanen. Detta dels 
för att illustrera och samla in underlag för vidareutveckling för eventuella intressenter men också för 
att kunna utvärdera, analysera och tillsist besvara den huvudsakliga frågeställningen. 

1.4 Frågeställningar 
 Kan installationssamordningen effektiviseras genom att utveckla och tillämpa en 

beskedstidplan? 
 Hur skall beskedstidplanen vara utformad? 
 Hur skall beskedstidplanen användas? 

1.5 Avgränsningar 
Installationssamordning är ett ämne inom byggbranschen som kan innebära mer än att undvika 
kollisioner av olika typer av installationer. Denna rapport avgränsas till att omfatta de delar som kan 
anses vara till nytta för uppdragsgivaren samt de delar inom installationssamordning som kan 
behandlas akademiskt och resultera i en vetenskaplig rapport.  

Den huvudsakliga frågeställningen är om huruvida installationssamordningen kan effektiviseras. I 
samtal med Krister Persson, chef på ÅFs elavdelning i Uppsala, har det framkommit att det är 
bristande kommunikation mellan olika parter i form av uteblivna besked som är det största 
problemet. Detta avgränsade den huvudsakliga frågeställning till hur detta problemområde kan 
förbättras. 

Byggprocessen brukar delas upp i ett antal olika skeden, där besked av olika typer är av stor vikt för 
samtliga skeden. Utifrån de uppsatta målen och den huvudsakliga frågeställningen har valet gjorts att 
fokusera på projekteringsskedet då detta är av högst relevans för uppdragsgivaren. 
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Projekteringsarbete innefattar många olika aktörer med olika roller där vissa är mer vanligt 
förekommande än andra. Detta tillsammans med den begränsade tidsramen och möjligheten för 
olika aktörer att delta i en intervju, gjorde att endast följande aktörer intervjuades. 

● El projektör 
● VVS-projektör 
● Konstruktör 
● Beställare 
● Projektledare 

  
I ett byggnadsprojekt finns det vanligtvis betydligt fler inblandade i projekteringsskedet men vi anser 
att de ovanstående har störst intresse av en beskedstidplan. 
 

1.6 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig i första hand till vår handledare på ÅF med kollegor, men kan vara lärorik för 
andra personer verksamma inom bygg eller fastighetsbranschen. Rapporten kan även vara till 
intresse för studenter, byggherrar och andra som vill lära sig om installationssamordning i 
projekteringsskedet. Vi har valt att förklara många av de begrepp som förekommer inom 
projektering och installationssamordning. Detta gör att även de utan djupa förkunskaper inom ämnet 
bör kunna förstå innehållet i rapporten. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att lösa uppgiften och deras trovärdighet.  

2.1 Övergripande metodik 
Metodiken som används är av problemlösande karaktär och är en blandning mellan aktionsforskning 
och en fallstudie. Dessa två metodiker är flexibla, vilket innebär att studien kontinuerligt kan 
anpassas utifrån förändrade förutsättningar.5 

Aktionsforskningen kan betraktas som tre olika faser.  

 Första fasen utgörs av observation, där något specifikt studeras för att identifiera och 
klargöra eventuell problematik. I denna fas används fallstudiemetodiken, vilket innebär en 
datainsamling i form av intervjuer, observationer och arkiv-och dokumentsanalys.  

 Andra fasen utgörs av att ta fram ett lösningsförslag och sedan tillämpa det. I denna fas 
används prototyputveckling.  

 Tredje och sista fasen utgörs av att reflektera och utvärdera lösningen. Detta med hjälp av en 
kvalitativ analys där en fördjupning i datainsamlingen görs för att sedan kunna analysera och 
dra slutsatser. Aktionsforskning är en iterativ metod vilket innebär att de tre faserna 
repeteras. För att få en god förståelse för hur detta har tillämpats se kapitel 6.2.6 

2.2 Datainsamling  
Data som samlas in kan vara kvalitativ eller kvantitativ, alternativt en kombination av båda.7 
Datainsamlingen bestod av intervjuer och är i detta fall kvalitativ. 

De intervjuer som genomförs är av typen halv-strukturerade. Detta innebär att en uppsättning frågor 
har använts som stöd under intervjutillfället, men formuleringen och ordningen på frågorna kan 
förändras utifrån vad intervjun medger.8 

Samtliga intervjuer har utförts under ett personligt möte mellan intervjuarna och respondenten. 
Skriftliga anteckningar gjordes, samt att intervjuerna spelades in via ett ljudmedie. Därefter tolkades 
anteckningar och ljudinspelningar för sedan transkriberas till text. Till sist kontaktades den 
intervjuade parten för att göra en återkoppling, vilket innebar att den intervjuade fick se över den 
tolkade texten och godkänna den så inga missförstånd hade uppkommit. Återkopplingen gjordes för 
att säkerställa en godtagbar kvalitet på intervjumaterialet. 

Urvalet av personer till intervjuerna har som tidigare nämnts i kapitel 1.5 till största del styrts av just 
avgränsningarna i tid och personernas förmåga att bidra till en besvarad frågeställning. 

  

                                                           
5 Höst, Martin, Björn Regnell, och Per Runeson. Att genomföra examensarbete. Lund: Studentlitteratur, 2011, 
s.34 
6 ibid, s.39 
7 Ibid, s.39 
8 Ibid, s.34 
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2.3 Prototyputveckling 
Metoden för prototyputvecklingen har varit något som kallas för ett evolutionärt angreppssätt. 
Initialt börjades det med en idé om vad som skall göras, utan att veta exakt hur resultatet skulle 
komma att se ut i slutändan. Utifrån denna idé togs sedan specifikationer fram för att i sin tur ta fram 
en prototyp. Därefter utvärderas prototypen i syfte att ta fram nya specifikationer och en ny version 
av prototypen. Denna process repeterades så många gånger som möjligt inom den givna tidsramen. 
För närmare beskrivning se kapitel 6.2.9 

2.4 Analysmetod 
Som tidigare nämnts har data av kvalitativ karaktär samlats in. Därav användas en kvalitativ analys 
kallad editerande metod. Analysmetoden går ut på att analyspersonen tolkar insamlad data för att se 
mönster, vilket i sin tur gör att den kan delas in i kategorier.10 Dessa kategorier presenteras i kapitel 
7.1. Därefter analyseras kategorierna i kapitel 8. 

2.5 Litteraturstudier 
En litteraturstudie utfördes av tre olika anledningar.  

 För att kartlägga den befintliga kunskapsfronten inom det behandlade ämnesområdet,  
 Samla in data 
 Inhämta kunskap om hur ett vetenskapligt arbete genomförs och en rapport skrivs. 

Inhämtning av information har skett på två sätt. Via inlåning av publicerad litteratur på tre olika 
bibliotek. Dessa var KTHs huvudbibliotek på Valhallavägen, KTHs bibliotek i Haninge samt Stockholms 
stadsbibliotek. Information har också inhämtats via sökningar i två databaser via Internet, KTH Primo 
samt Compendex. 

Databasen KTH Primo är ett stort samlingsverktyg. Databasen innehåller nästan alla tryckta samt 
digitala verk som finns på KTHs bibliotek. Databasen innehåller även andra typer av databaser, så 
som svenska forskningsdatabaser. KTH Primo riktar sig främst till forskare och studenter som är i 
behov av lättillgänglig vetenskaplig litteratur.11 

Databasen Compendex eller (computerized engineering index) är en indexering som skapades av Dr. 
John Butler Johnson 1884, men då med namnet Engineering Index (Ei). Databasen innehåller idag 
över 16.3 miljoner artiklar, patent och e-publikationer. Databasen riktar sig främst till den som söker 
ingenjörskunskap.12 

Sökord som använts är installationer, installationssamordning, installationcoordination, buidling 
services coordination, projektering samt tidsplanering. Sökorden har använts i kombinationer för att 
få högre relevans på sökträffarna. 

Samtliga källor som har använts är publicerade och av vetenskaplig karaktär i form av böcker och 
examensarbeten från Kungliga Tekniska högskolan. Därav bedöms samtliga källor vara trovärdiga. 
                                                           
9 Höst, Regnell och Runeson 2011. 
10 Ibid, s.114 
11 Primo. u.d. http://www.kth.se/kthb/aktuellt/arkiv/kthb-primo-nytt-sokverktyg-1.265395 (använd den 19 Maj 
2014) 
12 Compendex. u.d. http://www.elsevier.com/online-tools/engineering-village/history (använd den 20 Maj 
2014) 
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2.6 Giltighet 
Huruvida en studie kan anses tillförlitlig kan bedömas på olika sätt. Denna studie utgår från tre 
huvudsakliga punkter, reliabilitet, validitet och representativitet. Nedan beskrivs innebörden av 
dessa, samt att den valda metodiken kritiskt granskas utifrån dessa. 

Reliabilitet 
Reliabilitet avser att beskriva tillförlitligheten hos den data som samlats in och de analyser som 
gjorts.13 Datainsamlingen var kvalitativ och har bestått av intervjuer av typen halv-strukturerade. 
Detta innebar att data delvis tolkas redan vid insamlingen och att en risk för misstolkningar uppstod. 
För att minimera risken utfördes återkopplingar, vilket tidigare har beskrivits under rubriken 
intervjuer. Samtliga intervjuade personer har tydligt uttalat eventuell okunskap om de frågor som 
ställts, vilket gjorde att alla intervjupersoner ansågs tillförlitliga. 

En viktig faktor för att säkerställa reliabiliteten är att täcka in de variationer som finns i den 
population som urvalet för intervjuer görs ur. Detta har gjorts genom att definiera populationen som 
de parter som berörs av en beskedstidplan. Hänsyn till variation har tagits genom att intervjua 
personer med olika yrkesroller, olika lång erfarenhet och på olika företag. 

Analysmetod som använts anses vetenskaplig.14 En kritisk punkt är att metoden kräver personliga 
tolkningar av det kvalitativa datamaterial som analyseras. Detta kan leda till att datamaterialet tolkas 
olika beroende på vem som tolkar det. För att öka tillförlitligheten av analysmetoden har 
datamaterialet tolkats av två analyspersoner. 

Validitet 
Validitet betyder att man studerar det som avses att studera, vilket övergripande var att undersöka 
möjligheterna till förbättrad installationssamordning genom att utveckla och tillämpa en 
beskedstidplan. 15 

En kritisk punkt för validiteten var datainsamlingen, i två avseenden. Det första var urvalet av de 
personer som intervjuades. Dessa valdes delvis ut med hjälp av Krister Persson, handledare på ÅF, 
som med sin erfarenhet inom installationsprojektering kunde peka ut vilka parter som var relevanta 
att intervjua för att besvara frågeställningarna och på så vis öka validiteten. Intervjuade valdes även 
ut oberoende av ÅF där författarna själva, med hjälp av sina kunskaper, har bedömt relevansen hos 
de intervjuade. 

Det andra var de frågor som ställdes till de intervjuade. Dessa frågor utformades utifrån 
frågeställningen i ett tidigt skede. För att öka validiteten utvecklades frågorna vartefter kunskapen 
och förståelsen för ämnesområdet ökade för i slutändan kunna besvara frågeställningen. 

Representativitet 
Representativitet innebär att slutsatserna är generella.16 Då datainsamlingen gjorts genom intervjuer 
begränsas den av ett definierat urval. Detta gör att slutsatsernas generaliserbarhet är störst för den 
definierade urvalsgruppen, vilken definierats i kapitel 1.5. 

                                                           
13 Höst, Regnell och Runeson 2011, s.41 
14 Ibid, s.89 
15 Patel, Runa, och Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 1994. 
16 Höst, Regnell och Runeson 2011, s.41 
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3 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs kortfattat det företag som arbetet har genomförts på. Syftet är att ge läsaren 
en tydligare bild av arbetets förutsättningar. 

3.1 ÅF  
ÅF, eller tidigare Ångpanneföreningen, är en internationell teknikkonsult med en 100 årig historia 
och rötterna i Sverige. ÅF har kontor i flera världsdelar med bas i Europa och totalt cirka 7000 
medarbetare. Den totala omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor årligen.17 

ÅF är uppdelat i totalt fyra divisioner: International, Industry, Infrastructure och Technology. 
Divisionen Infrastructure är i sin tur uppdelad i sex stycken affärsområden vilka delas upp ytterligare i 
ett antal kunskapsområden. Inom affärsområdet Buildings finns sju olika kunskapsområden. Av dessa 
kunskapsområden berörs främst VVS samt el och tele av installationssamordning. Även 
affärsområdet projektledning påverkas av denna rapports ämnesområde.18 

 

Figur 3.1 ÅFs struktur av den del av företaget som främst berörs av rapporten                                                                             

Denna rapport är skriven på uppdrag av ÅF och har skrivits på deras kontor i Uppsala. På kontoret 
finns kompetens inom el och tele, VVS, styr, sprinkler och projektledning. Elavdelningen består av 25 
personer, avdelningen för VVS består av 15 personer. Ytterligare 40 personer arbetar i samma 
byggnad inom en annan division.19 

                                                           
17 ÅF. u.d. http://www.afconsult.com/sv/Om-AF/Om-AF/Organisation/ (använd den 25 Maj 2014). 
18 ÅF. u.d. http://www.afconsult.com/sv/Om-AF/Om-AF/Organisation/Division-Infrastructure/ (använd den 25 
Maj 2014). 
19 Persson 2014. 
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4. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen i detta projekt syftar till att sätta in läsaren i arbetet och förklara de 
begrepp och teorier som arbetet bygger på. Genom att läsa den teoretiska referensramen kan den 
icke initierade läsaren förstå innebörden i rapporten. Kapitlet förklarar även författarnas 
förutsättningar och teoretiska kunskaper. 

Under vår utbildning har vi läst ett flertal kurser som är relevanta för rapportens innehåll. Dessa har 
gett oss förutsättningar för att förstå uppgiften och kunna genomföra arbetet.  

HS 1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp: 
Kursen har gett en bred teoretisk förståelse för olika installationer i en byggnad. Den gav bland annat 
allt förståelse för utrymmesbehov och hur utrymmessamordning fungerar. 

AF 2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp: 
Kursen har gett en av författarna fördjupade kunskaper inom projektering av installationer. Den gav 
kunskaper och färdighet i programvaran MagiCAD som används av många installationskonsulter idag. 
Den gav också praktiska kunskaper inom utrymmessamordning och kollisionskontroller i 
programvaran Navisworks.  

HS 1013 Installationsteknik och energi 7,5hp: 
Kursen gav oss kunskaper om de beräkningar som genomförs vid dimensionering av 
installationssystem för värme, vatten och ventilation. Kursen behandlade projektering och design av 
byggnadsinstallationer både teoretiskt och praktiskt.  

HS 1001 Konstruktion och design 7,5 hp:  
Denna kurs har gett oss en djupare förståelse för hur olika konsulters arbete påverkar varandra. 
Exempelvis hur arkitekten i sitt arbete måste ta hänsyn till byggnadens stomme och installationernas 
utrymmesbehov. Den gav oss även förståelse för hur installationskonsulternas arbete påverkas av 
lagar och regler. 

AF 1730 Building Information Modeling 7,5 hp:  
Kursen gav oss kunskaper inom 3D modellering i programmet Revit och hur olika projektörer kan 
arbeta i en centralfil. Kursen gav även insikt i hur flera discipliner kan arbeta tillsammans i ett projekt 
genom en centralfil. 

HS 1006 Byggprocessen 7,5 hp: 
Kursen har gett en förståelse för de olika processer som ett byggnadsprojekt går igenom. Den del i 
kursen som behandlar projektering i byggprocessen har varit särskilt användbar, detta för att 
författarna ska kunna förstå installationskonsulternas arbete i detta skede. 
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4.1 Byggprocessen 
Ett byggnadsprojekt går normalt igenom en process kallad byggprocessen. Denna process brukar 
traditionellt sett delas in i ett antal skeden. Dessa skeden, grovt indelade, är: programskede, 
projekteringsskede, produktionsskede och förvaltningsskede. Denna rapport behandlar program och 
projekteringsskedet och därför kommer dessa skeden att beskrivas närmare. 

 

Figur 4.1 Schematisk bild över byggprocessens olika skeden 

 

4.1.1 Programskedet 
Programskedet brukar delas upp i utredningsarbete och programarbete. Utredningsarbetet syftar till 
att utreda de olika förutsättningar som den tänkta byggnaden har. Här bestäms bland annat vad 
byggnaden skall användas till, hur stora ytor den behöver samt hur många rum den skall ha. Här 
utreds även de tekniska kraven som måste ställas på byggnaden. Här fastställs till exempel kraven på 
klimat-, brand- och ljud samt vilka behov som finns av el-, tele-, styr-, och övervakningssystem. Detta 
kan även vara reglerat av lagar och bestämmelser där minimikrav ställs. Det är i detta skede som 
installationskonsulternas arbete börjar.20 

Efter utredningsskedet sammanställs alla krav och förutsättningar i ett så kallat byggnadsprogram. I 
byggnadsprogrammet ingår en samling dokument som brukar ha likartat innehåll i de flesta projekt. 
Exempel på dessa dokument är beskrivningar, skisser, förslagsritningar, miljömål, tidplan och en 
programkalkyl. 

4.1.2 Projekteringsskedet 
Efter programskedet kommer projekteringsskedet. Detta skede syftar till att ta fram de handlingar 
som krävs för att kunna uppföra den tänkta byggnaden enligt programskedet. Handlingarna som tas 
fram är i huvudsak ritningar och beskrivningar. Här skall det även tillses att byggherrens alla 
önskemål och krav uppfylls samt att lagar och regler följs. Projekteringsskedet är i sin tur indelat i 
flera skeden. Dessa är gestaltning, systemutformning och detaljutformning.21 

Arkitekten presenterar ett antal förslag med olika utseenden och funktioner, hur planlösningar ser 
ut, hur byggnaden ligger på tomten, formen på byggnaden med mera. Detta skede kallas för 
gestaltning och ska leda fram till att beställaren väljer ett av förslagen som de sedan arbetar vidare 
med. Det är viktigt att i det förslag som väljs ut går att lösa kraven i programskedet. Gestaltningen 
leder fram till att förslagsritningar tas fram. 

                                                           
20 Nordstrand, Uno. Byggprocessen. Stockholm: Liber AB, 2008. 
21 Ibid. 
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Efter gestaltning följer systemskedet. I systemskedet skall byggnadens konstruktionssystem och olika 
installationssystem väljas. I detta skede måste projektörerna ta hänsyn till olika 
installationskomponenters utrymmesbehov, till exempel storlek på ventilationskanaler och 
fläktaggregat. Andra frågor som bör utredas är om utrymmet under innertaket är tillräckligt för de 
kanal-och kabelstråk som skall placeras där.  

Efter detta skede är målet att produktbestämningen är avklarad och endast detaljlösningar kvarstår. 
Systemhandlingsskedet leder till att systemhandlingar tas fram. I vissa fall händer det att detta skede 
hoppas över för att direkt gå till bygghandlingsskedet. 

Detaljutformningen är det sista skedet i projekteringsskedet. Detta skede skall leda fram till de 
bygghandlingar som skall användas för att uppföra byggnadsverket i produktionsskedet. Här bestäms 
slutliga exakta placeringar av olika komponenter. Exempel på detta är exakt placering av från- och 
tilluftsdon, belysningsarmaturer, dörrar, handfat med mera. I detaljskedet måste all måttsättning 
fastslås. Andra beslut som måste tas i detta skede är material och utseende på olika ytskikt, till 
exempel färg, tapeter, kakel och klinkers.22 

 

Figur 4.2 Projekteringens olika skeden 

  

                                                           
22 Nordstrand 2008. 
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4.2 Ritningar 
Under projekteringsskedet tas en mängd handlingar fram av olika konsulter. En stor del av 
handlingarna består av ritningar. Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste typerna. Syftet 
med detta är att ge exempel på vilka olika konsulter som normalt förekommer i ett byggnadsprojekt 
och visa vilka ritningar de tar fram. 

Arkitektritningar kallas även för A-ritningar och visar byggnadens utformning. Här redovisas bland 
annat planlösningar och byggnadens estetiska utformning. Exempel på ritningar som arkitekten 
upprättar är situationsplan, fasader, takplan, planritningar och detaljer. 

Konstruktionsritningar brukar kallas för K-ritningar och dessa behövs för att i detalj beskriva hur 
byggnadsverket skall byggas. Här redovisas detaljer för hur byggnadens konstruktionsdelar skall 
dimensioneras och monteras ihop. Exempel på de ritningar som konstruktören gör är mått och 
armeringsritningar för alla betongkonstruktioner samt ritningar över bärande element, till exempel 
pelare och balkar. 

VVS-ritningar. VVS står för värme, ventilation och sanitet. Ritningarna brukar delas upp i olika 
discipliner och ritas ofta av olika typer av konsulter. Exempel på detta är att ventilationsritningen 
upprättas av en ventilationskonsult, värme och sanitet är en ritning, och avlopp en separat ritning 
som görs av ytterligare en konsult. Ibland ritas flera discipliner inom VVS av en och samma konsult. 

Elritningar brukar delas upp i ritningar för kraftförsörjning, kanalisation, tele- och datatekniska 
anläggningar, styr och övervakningsinstallationer med mera. Elritningarna visar bland annat 
elcentraler, ledningsdragning, strömuttag, strömbrytare med mera.  

Övriga vanligt förekommande ritningar är: 

 Markbyggnadsritningar 
 Ritningar över styr, regler och övervakningssystem 
 Sprinklerritningar 
 Trädgårdsanläggningar 

Av ovan nämnda ritningar tillhör elritningar, VVS-ritningar, ritningar för styr regler och 
övervakningssystem samt sprinklerritningar gruppen installationsritningar. 23 

Tidsföljd vid upprättande av ritningar 
Normalt så upprättar arkitekten sina ritningar först, utifrån dessa skall konstruktör, elkonsult och 
VVS-konsult med flera upprätta sina handlingar. Ofta har dock inte arkitekten färdigställt sina 
ritningar innan installationskonsulterna börjar skapa sina ritningar. För att installationskonsulterna 
skall kunna göra detaljprojekteringen så måste arkitekten i princip vara klar.24 Detta innebär att flera 
konsulter upprättar ritningar parallellt med varandra. Det faktum att olika konsulter upprättar 
ritningar och andra handlingar i princip samtidigt är centralt för denna rapport. Det är bland annat 
därför behovet av beskedstidplaner finns, därför att konsulterna behöver besked av varandra under 
projekteringsarbetet för att kunna färdigställa respektive handling. 

                                                           
23 Nordstrand 2008. 
24 Persson 2014. 
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4.3 Installationssamordning 
Under arbetet med denna rapport har vi uppmärksammat att det råder olika uppfattningar om vad 
installationssamordning innebär och vad det syftar till. Vi kommer därför att försöka utreda och 
förklara begreppet. 

I boken Byggprocessen skriver Uno Nordstrand att installationssamordning kan delas upp i 
samordning av systemval och samordning av utrymme. Han skriver att  

“Det  finns  integrerade  installationssystem  som  kräver  funktionssamordning som kan 
sträcka sig över luftbehandling-värme-kyla-styr-el-brand-skydd-tele-ställverk-bygg-
akustik, och då gäller det att systematiskt jämföra och samordna de olika 
projektörernas  handlingar.” 

I diplomarbetet Installationssamordning i program och projekteringsskedet skriver författarna att 
installationssamordning avser samordning av installationer i ett projekt. Samordningen avser system, 
teknikval, funktion och utrymme. Utrymmessamordning avser samordning för att ge utrymme för 
tekniska system. Funktionell samordning avser samordning av tekniska system, även kallad teknisk 
samordning.25 

Rodel Stintzing skriver i sin bok Leda projektering i byggprocessen att installationssamordning 
handlar om att låta samordna de tekniska försörjningssystemen i fråga om funktion, utrymmen och 
ledningsdragningar. Han skriver att samordning måste göras så att de ej kommer i konflikt med 
varandra under produktionens gång, blir lätta att sköta och lättillgängliga.26 Rodel skriver också att 
installationerna inte bara måste samordnas med varandra, han menar också att installationerna 
måste samordnas med byggnadens konstruktion.  Hänsyn måste tas till de bärande systemens 
egenskaper samt installationernas kanalisation, utrymmeskrav och kraven på tillgängligheten på drift 
och underhåll. Planlösningar har betydelse för placering och utformning av centraler, apparatrum, 
kanalisation samt placering av don och uttag, installationerna måste därför samordnas även med 
arkitekten. 27 

  

                                                           
25 RantaEskola, Gedin och Jonsson 1999 
26 Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen. Stockholm: Formas och författaren, 2005, s. 218 
27 Ibid, s.221 
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4.3.1 Författarnas bild av installationssamordning 
Det ovan nämnda kan vara svårt att förstå för den som inte har djupa kunskaper om installationer i 
byggnader. Något enklare förklarat så innebär teknisk samordning och samordning av system, att 
välja komponenter och system som fungerar bra tillsammans och uppfyller beställarens krav. De val 
av system och komponenter som en installationskonsult gör påverkar de andra konsulterna. 

Utrymmessamordning handlar om att i en byggnad finns det begränsat med utrymme. På det 
utrymmet skall många olika installationer få plats och de måste då samsas om utrymmet. Att lösa 
detta är utrymmessamordning. Ett konkret exempel på utrymmessamordning är i undertaket på en 
korridor, vilket brukar vara en av de platser där många installationer skall rymmas. Där är det vanligt 
att både ventilationskanaler, sprinkler och kabelstegar med mera förläggs. Figuren nedan visar ett 
exempel på hur det kan se ut i undertaket på en korridor. Figuren visar ventilationskanaler, en 
kabelstege, sprinkler samt två köldbärare till en kylbaffel. De olika komponenterna har begränsat 
med utrymme och de måste också sitta med ett visst avstånd från varandra. De projekteras normalt 
av olika konsulter som då måste kommunicera med varandra för att bestämma var de olika systemen 
skall placeras. 

 

Figur 4.3 Exempel på installationer i en korridors undertak 
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4.3.2 Syftet med installationssamordning i projekteringsskedet 
Syftet, eller målbilden med installationssamordning, kan övergripande sägas vara att uppfylla 
byggherrens alla funktionskrav genom hela projektet, med andra ord att se till så att rätt hus byggs. 
Ett annat syfte är att se till så att de valda systemen samverkar med varandra och fungerar korrekt.28 

Den kanske vanligaste uppfattningen om installationssamordning i projekteringsskedet handlar om 
att förhindra kollisioner. Ett exempel är att se till så att ventilationskonsulten inte placerar 
ventilationskanaler som krockar med andra ventilationskanaler eller med andra discipliners 
installationer, exempelvis elkonsultens kabelstegar.  

Krister Persson, chef för elavdelningen på ÅF i Uppsala hävdar att en bra samordnad handling från 
installationskonsulterna gör att produktionen går fortare, blir bättre och förhoppningsvis mycket 
billigare. Detta beror på att bland annat ÄTA-kostnader minskar.29 

Sammanfattningsvis syftar installationssamordning till att erhålla bra lösningar inom givna tekniska 
och ekonomiska ramar. 

4.3.3 Verktyg för installationssamordning 
För att uppnå en god samordning av installationerna så finns det ett antal styrmedel. Nedan beskrivs 
ett antal vanligt förekommande hjälpmedel för installationssamordning i projekteringsskedet.  

Organisation 
En projekteringsorganisation med ansvar och befogenheter. Här ingår projektledare och 
projekteringsledare. I vissa projekt finns en speciell installationssamordnare som skall leda, styra och 
planera.30 

Planering  
Huvudtidplan, projekteringstidplan och beskedstidplan. Mötesordning och gränsdragningslistor. 

CAD-IT samordning 
Samordning genom BIM(Building Information Modelling), att använda gemensamma 
projektdatabaser och arbeta i centralfiler. Kollisionskontroller i 3D med programvaror som till 
exempel Navisworks.31 

  

                                                           
28 RantaEskola, Gedin och Jonsson 1999, s.7 
29 Persson 2014. 
30 Stintzing 2005, s.219 
31 Ålander, Tuva Eriksson. Installationssamordning - Under projekterings och produktionsfasen . Examensarbete, 
Stockholm: KTH, 2013 
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4.3.4 Kostnader för installationssamordningsmissar 
Under arbetet med denna rapport har försök gjorts att kartlägga vilka kostnader som uppstår på 
grund av installationssamordningsmissar under projekteringsskedet. Det primära syftet med detta 
var att därigenom kunna motivera eventuella kostnader för att upprätta och använda den 
beskedstidplan som tagits fram i detta arbete. Inga helt tillförlitliga siffror för detta har tyvärr hittats. 
För att få ett tillförlitligt svar skulle ett antal referensprojekt behöva studeras och beräkningar göras. 
Detta är något som inte har varit genomförbart inom tidsramen för detta arbete. Sökningar efter 
sådana studier som tidigare genomförts har genomförts utan resultat. 

Vad som dock kan ge en fingervisning om dessa kostnader finns i rapporten Installationssamordning- 
under projekterings och produktionsfasen, skriven av Tuva Eriksson Ålander.32 I arbetet med 
rapporten har Tuva intervjuat fyra projektledare och ställt frågorna: 

1.  “Hur  många  procent  av  entreprenadkostnaden  brukar  vara  ÄTA  kostnad  enligt  din erfarenhet?“ 
2.  “Hur  stor  del  av  ÄTA  beror  på  samordningsmissar  enligt  din  erfarenhet?” 
 

Svaren på fråga 1: 

 10-25 % 
 10 % 
 20 % 
 5-10 % vid nybyggnad, 10-20 % vid ombyggnad  

 

Svaren på fråga 2: 

 70 % ofta har det krockat eller så har de inte prata med varandra. Ibland glöms saker bort 
som sedan måste läggas till. 

 Ca 50 %, men det kan skilja sig mycket mellan olika projekt.  
 Svårt att uppskatta. 
 25 %  

 

Bland de inte intervjuade så sprider sig svaren på fråga 1 mellan 10-25% och svaren på hur mycket av 
ÄTA kostnaderna som beror på samordningsmissar mellan 25-70%. Observera att detta är grova 
uppskattningar från personer ur en väldigt liten urvalsgrupp, men det kan ändå ge en fingervisning till 
kostnaderna för installationssamordningsmissar.  

  

                                                           
32 Ålander 2013 
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4.4 Tidplaner 
Under ett byggnadsprojekt upprättas normalt ett antal tidplaner. Dessa är viktiga verktyg för att 
förebygga samordningsproblem.  

Då detta arbete fokuserar på att förbättra installationssamordningen genom att utveckla en 
beskedstidplan så redogörs i detta kapitel för olika tidplaner, hur de ser ut och används. Detta för att 
läsaren ska få en tydlig bild av hur tidsplanering fungerar idag, för att sedan kunna förstå skillnaden 
med den utvecklade beskedstidplanen som gjorts i detta arbete.  

4.4.1 Huvudtidplan 
Huvudtidplanen är den tidplan som täcker in flest av byggprocessens skeden. Huvudtidplanen visar 
normalt när projektet börjar tills att byggnaden är färdigställd och inflyttning sker. Mellan dessa 
punkter finns de olika aktiviteterna i byggprocessen som beskrivs ovan. Figur 4.4 visar ett exempel på 
en del av en huvudtidplan. För att se huvudtidplanen i sin helhet, se bilaga 3. 

 

 

Figur 4.4 Del av en huvudtidplan 

 

4.4.2 Projekteringstidplan 
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Projekteringsskedet behöver planeras betydligt mer detaljerat än vad som görs i huvudtidplanen och 
därför upprättas en projekteringstidplan. Denna upprättas av projektledaren eller 
projekteringsledaren i samråd med inblandade konsulter. Planen ska visa tidsåtgången för de 
viktigaste aktiviteterna som de inblandade ska utföra. Nedan visas ett exempel på en 
projekteringstidplan. Då projekteringstidsplaner oftast skrivs ut på A3 är endast den övre vänstra 
delen med här av utrymmesskäl, för att se hela exemplet, se bilaga 4. 

 

Figur 4.5 Del av en projekteringstidplan 
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4.4.3 Beskedstidplan 
En beskedstidplan kan sägas vara ett hjälpmedel för att hålla tiderna i de andra tidplanerna. 
Beskedstidplanen innehåller besked som vissa konsulter behöver av andra konsulter i en viss tid. 
Detta för att deras eget projekteringsarbete ska kunna fortskrida. Olika besked är alltså styrande för 
andra konsulters löpande arbete. Det kan också vara besked som behövs från beställaren eller av 
annan part för att de andra konsulterna ska kunna fortsätta projekteringsarbetet.  

En beskedstidplan är inte ett helt vedertaget och definierat begrepp i byggbranschen. Det är inte lika 
vanligt att den upprättas som huvudtidplaner och projekteringstidplaner, vilka i princip alltid 
upprättas. 

För att få en bild av hur vanligt det är att beskedstidplaner används så har det i intervjuerna till denna 
rapport ställts frågor om de intervjuade har använt beskedstidplaner. Svaren visade att cirka hälften 
av respondenterna hade använt beskedstidplaner. 

I rapporten Installationssamordning - under projekterings och produktionsfasen har författaren Tuva 
Eriksson  Ålander  ställt  frågan  “Hur  ofta  gör  ni  en  egen  beskedstidplan  för  att  få  fram  den  information  
ni  behöver  i  resp.  projekteringsuppdrag?“.  Frågan  ställdes  till  sju  olika  konsulter  från  fem  olika  
företag. Svaren som gavs var att samtliga hade kommit i kontakt med beskedstidplaner.  Tre av 
konsulterna uppgav att de oftast gör en beskedstidplan, två av konsulterna svarade ibland och två av 
konsulterna svarade sällan.  

Det finns idag inget program som är till för att enbart upprätta beskedstidplaner och det finns inte 
heller någon vedertagen struktur på hur en beskedstidplan skall se ut.33 I detta arbete har det 
framkommit att det vanligaste programmet som används är Excel där olika typer av listor skapas.  

Utseendet på beskedstidplaner idag kan skilja sig åt avsevärt från företag till företag. På ÅFs kontor i 
Uppsala finns det i princip två olika varianter. Den ena varianten är listor gjorda i Excel. Där finns 
beskeden som efterfrågas på den lodräta axeln och punkter när beskeden måste lämnas finns längs 
den tidsgraderade vågräta axeln. Se bilaga 2. 

  

                                                           
33 Persson 2014. 
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Den andra varianten på beskedstidplaner som används på ÅF i Uppsala idag har tagits fram av 
företaget TEMA. Den upprättas genom att projektledaren samlar de inblandade konsulterna till en 
speciell workshop dag. Där används en tavla med konsulter på den lodräta axeln och tid på den 
vågräta. Konsulterna får sedan sätta ut post-it lappar på den part som de behöver ett visst besked av. 

Projektledaren sammanställer sedan resultatet till en beskedstidplan, se bilaga 1. Figur 4.6 visar ett 
exempel på hur det ser ut. Konsulterna har olika färger för att det skall gå att skilja dem åt och 
beskeden har samma färg som den konsult som behöver beskedet.  

Båda typer av beskedstidplaner som används upprättas normalt både i systemhandlingsskedet och i 

detaljprojekteringsskedet där den som upprättas i det senare skedet är mer detaljerad.34 

 

Figur 4.6 Del av en beskedstidplan  

  

                                                           
34 Persson 2014 
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5 Faktainsamling 
Nedan följer en redovisning av de intervjuer som genomförts. Beskrivningen omfattar vilka typer av 
frågor som har ställts och varför en viss typ av fråga har ställts.  

Fyra konsulter har deltagit i intervjuerna. Deltagarna representerade konsultdisciplinerna VVS, el 
samt konstruktion. Dessa discipliner hänger starkt samman ur ett 
installationssamordningsperspektiv. El och VVS-installationer kräver utrymme och placeras ofta intill 
varandra vilket lätt leder till kollisioner. Dessa installationer är också beroende av ursparingar och 
konstruktören måste kontrollera att dessa genomförs i enighet med konstruktionskraven. 
Följaktligen berörs samtliga dessa discipliner av ett arbete där de kontinuerligt måste lämna och ta 
emot besked, vilket gör att de lämpar sig att intervjua för att söka svar på frågeställningen.  

Två beställare har deltagit i intervjuerna. Deltagarna representerade två stora svenska 
fastighetsbolag, Vasakronan och Locum. Beställaren har en ytterst viktig roll i att lämna besked. 
Beställaren är ofta den part i ett byggnadsprojekt som måste lämna flest besked. På så vis är det 
viktigt att fånga in deras syn på beskedstidplanen. 

Två projektledare deltog i intervjuerna. Projektledaren är spindeln i nätet och många gånger den som 
bär samordningsansvar och installationssamordningsansvar. Projektledaren är därmed en 
nyckelperson till ett lyckat samordningsarbete. Detta gör att projektledarens åsikter kring 
installationssamordning och besked är högst relevanta för utvecklingen av en beskedstidplan.  

En rad olika frågor har ställts i intervjuerna till de olika parterna. Intervjuerna skiljer sig inte åt 
nämnvärt beroende på vilken part som intervjuats, men viss variation förekommer. Detta beror på 
att intervjuerna är av typen halv-strukturerade vilket möjliggör att frågorna kan ändras beroende på 
vem som intervjuats och vilken vändning intervjun tagit. 

Vad som svarats under intervjuerna redogörs för under kapitel 7. 

Första delen av intervjuerna bestod av frågor som berörde de intervjuades inställning till besked och 
beskedstidplaner. Övergripande kan de frågor som ställdes sammanfattas till följande: 

 Hur viktigt är besked mellan olika parter i ett projekt för samordningen? 
 Vilka blir konsekvenserna om besked inte levereras i tid? 
 Vilka besked från övriga konsulter påverkas ni oftast av i ett projekt? 
 Hur viktig är en beskedstidplan för dig? 

Anledningen till att dessa frågor ställdes var att klargöra om besked och beskedstidplaner är något 
som verkligen är viktigt ur installationssamordningssynpunkt. Det var även intressant att se vilka 
konsekvenserna blir vid uteblivna eller försenade besked, detta för att kunna motivera nyttan med 
beskedstidplanen och se om den verkligen är nödvändig. Frågan angående vanliga besked ställdes för 
att få en djupare förståelse för hur konsulters arbete hänger samman. 
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Gemensamt för varje intervju är att det ställts frågor angående den prototyp som utvecklats. Dessa 
frågor ställdes i mitten av intervjun. Innan prototypen presenterats så visades ett antal 
beskedstidplaner som använts på ÅF för att ge den intervjuade en tydligare bild av beskedstidplaner. 
Nedan följer de frågor som ställdes angående den prototyp som utvecklades parallellt med 
intervjuarbetet: 

 Tror du att den vidareutvecklade beskedstidplanen kan förbättra samordningen mellan 
konsulter? 

 Hur förhåller ni er till programvara? 
 Vilka fler funktioner än besked påverkar installationskonsulternas samordning och är 

lämpliga att ha i beskedstidplanen? 
 Vem eller vilka bör ha ansvar för att fylla i eller redigera beskedstidplanen? 
 Bör beskedstidplanen vara en gemensam fil som finns på en server, eller skall alla ha en egen 

plan? 
 Hur skall man bli upplyst om ändringar och är det viktigt? 
 Hur viktigt är det att planen är utskriftsvänlig? 

Anledningen till att dessa frågor ställts är huvudsakligen för att få underlag till vidareutvecklingen av 
beskedstidplanen samt att få synpunkter på det som redan gjorts. Frågan som rör programvara 
innefattar flera frågor där syftet är att få fram vilken typ av programvara eller webbtjänst som skall 
användas för att hantera beskedstidplanen. Syftet var även att undersöka vilka möjligheter och 
begränsningar som finns på företag och hos användarna av beskedstidplanen i detta hänseende. 
Dessa frågor framgår i detalj under intervjuerna som återfinns i bilaga 5 – 13.  

En fråga har även ställts där den intervjuade fått lämna övriga synpunkter på beskedstidplanen. 
Denna fråga ställdes i syfte att få in nya synpunkter på planen om sådant som inte tagits upp under 
intervjun samt att få in nya infallsvinklar på installationssamordning. Syftet var också att se om det 
fanns något särskilt viktigt som den intervjuade ville framhäva en sista gång under intervjun. 

Under intervjuerna så har det föreslagits olika funktioner och sätt att använda beskedstidplanen på, 
detta har sedan tagits upp som förslag under nästa intervju för att få flera olika synpunkter på 
förslagen. 
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6 Genomförandet 
Detta kapitel beskriver hur arbetet med prototypframtagningen genomförts.  

Arbetet startade med ett möte på ÅFs kontor i Uppsala. Medverkande på mötet var författarna samt 
handledare på ÅF. Syftet var att fastställa vilka problem som finns inom installationssamordning på 
ÅF idag och vad som är mest relevant att undersöka. När problemet fastställts inleddes på nästa 
möte en diskussion om hur olika lösningar kan se ut. Vår handledare hade redan i det stadiet en idé 
om hur lösningen kan se ut vilket handlade om att skapa en ny typ av beskedstidplan. 

Vi enades om att vårt arbete skulle bestå av att undersöka om det går att förbättra 
installationssamordningen genom att utveckla beskedstidplanen, hur den bör vara utformad och hur 
den skall användas. Samtidigt ville handledaren ha en prototyp i form av en ny typ av beskedstidplan 
som kan användas i ÅFs arbete. Efter en diskussion om hur arbetet bör struktureras kom vi fram till 
att i den utsträckning det var möjligt, parallellt med det undersökande arbetet, ta fram en 
beskedstidsplan som ÅF skulle ha användning för.  

I initialskedet kom vi fram till ett antal funktioner som planen skulle ha och ett antal krav på hur den 
skulle vara utformad. Detta skulle göra det enklare för oss att bestämma vilket program planen skulle 
skapas i.  

 Verktyg för att snabbt lägga in vanliga besked som återkommer i flera projekt 
 Visuell och enkel att förstå 
 Enkel att använda 
 Möjlighet att redigera i planen under hela projekteringsarbetet  
 Alla inblandade konsulter skall finnas med i planen 

6.1 Val av programvara 
I ett tidigt skede av arbetet behövde vi bestämma vilket program som skulle användas för att skapa 
beskedstidplanen. Det första alternativet som diskuterades med vår handledare på ÅF var att skapa 
ett helt eget program från grunden. Fördelen med detta alternativ är att vi då skulle kunna skapa alla 
funktioner som efterfrågades, och vi kunde även göra det så användarvänligt som vi ansåg att den 
behövde vara. Vi kom fram till att det var möjligt med hänsyn till de programmeringskunskaper som 
skulle krävas av oss, men inte med hänsyn till den korta tid som stod till förfogande. Därför tog vi 
beslutet att överge detta alternativ. 

Nästa alternativ som utvärderades var att använda planeringsverktyget Microsoft Project. 
Programmet är anpassat för att skapa andra typer av tidplaner, till exempel huvudtidplaner och 
projekteringstidplaner.  Tanken var att använda programmet på ett sätt det inte är helt anpassat för; 
att skapa en beskedstidplan. Efter att ha testat programmet tog vi ett beslut, det var för komplicerat 
och svårt. Det uppfyllde alltså inte det initiala kravet om enkelhet för användaren. Det uppfyllde 
heller inte det visuella kravet som vi ställt. Därför gick vi inte vidare med det programmet. 

Det tredje alternativet som diskuterades var att använda det beprövade programmet Microsoft 
Excel. Fördelen med Excel var framför allt att så många i branschen var bekanta med formatet och 
redan kunde hantera programmet. De beskedstidplaner som upprättas idag görs många gånger i 
Excel. Nackdelen med programmet är att de funktioner som vår handledare hade efterfrågat inte var 
möjliga att skapa och därför beslutade vi oss att inte gå vidare med det alternativet.  
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Under ett av de möten som genomfördes med handledaren så nämnde han att de använde 
programmet Bluebeam för att skapa och redigera PDF dokument. Av ren nyfikenhet laddades en 
testversion av programmet ned för att testas. Vi började med att sätta oss in i programmet och lära 
oss en del funktioner genom att se på de instruktionsfilmer som finns på Bluebeams hemsida. Vi 
upptäckte under arbetet att en del av de funktioner som diskuterats med vår handledare var möjliga 
att enkelt skapa i Bluebeam. Detta var den primära anledningen till att vi valde att arbeta vidare med 
programmet. Vi fick därefter reda på att Bluebeam stödjer scriptspråket JavaScript, vilket innebär att 
det går att programmera funktioner i programmet. Detta gjorde oss mer övertygade om att vi med 
hjälp av Bluebeam kunde skapa ett utkast till beskedstidplanen. 

I detta skede var vår uppfattning att programmet åtminstone kunde användas för att visa de som vi 
skulle intervjua ungefär hur vi hade tänkt oss att beskedstidplanen skulle se ut. Det var alltså inte 
bestämt att det var detta program som det slutliga utkastet av beskedstidplanen skulle skapas i. 
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6.2 Prototyputveckling 
Utvecklingen av beskedstidplanen skedde löpande under arbetets gång. Grunden till 
beskedstidplanen är den beskedstidplan som används idag på ÅF, se bilaga 1. Utifrån denna skapades 
rutmönstret med det grundläggande innehållet i Excel och vi exporterade sedan vår egen version till 
PDF. Filen öppnades sedan i Bluebeam och det första verktyget för att lägga till vanliga besked 
skapades. Detta var vårt första utkast. 

Därefter genomfördes en intervju för att få synpunkter på utkastet som gjorts, samt för att få förslag 
till vidareutveckling. Efter intervjun sammanställdes och diskuterades de synpunkter och idéer som 
framförts. De förbättringsförslag som ansågs vara möjliga att genomföra med hänsyn till tidsramen 
och författarnas kunskaper genomfördes inför nästa intervju. När nästa intervju genomfördes hade 
beskedstidplanen förändrats något, funktioner hade tillkommit och utseendet hade förändrats. På 
det sättet utvecklades beskedstidplanen mellan intervjuerna samtidigt som fakta samlades in. Totalt 
genomfördes åtta intervjuer med syfte att utveckla beskedstidplanen där något hade förändrats i 
planen mellan varje intervju. Figuren nedan beskriver arbetsförloppet. 

 

Figur 6.1. Beskriver arbetet med utveckling av beskedstidplanen 
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7 Resultat 
Här presenteras de resultat som faktainsamlingen samt prototyputvecklingen har gett upphov till. 

7.1 Resultat av faktainsamlingen 
Resultatet består av en sammanställning av de svar som har getts på samtliga intervjufrågor. 
Samtliga svar har först sammanställts till ämnen, därefter har alla ämnen kategoriserats utifrån de 
frågeställningar som presenterades i kapitel 1.2. Nedan presenteras alla svar sammanställda utifrån 
vilken frågeställning de besvarar. Vissa svar kan återkomma mer än en gång då de passar in under 
flera av frågeställningarna. 

Kan installationssamordningen effektiviseras genom att utveckla och tillämpa en 
beskedstidplan 

● Det är mycket viktigt med besked i projekteringsarbetet. 
● Konsulterna är överens om att tidsförskjutning är den vanligaste konsekvensen av uteblivna 

eller försenade besked. 
● En konsekvens av uteblivna eller försenade besked kan vara att antaganden måste göras, 

vilka kan bli felaktiga. 
● Hälften av konsulterna behövde göra antaganden vid uteblivna besked medan den andra 

hälften inte behövde göra det. 
● Hälften av konsulterna, båda projektledare och en beställare ansåg att en beskedstidplan är 

mycket viktig och andra hälften av konsulterna hade aldrig kommit i kontakt med den. 
Slutligen arbetade en av beställarna på ett annat vis med besked men kunde ändå se fördelar 
med en beskedstidplan. 

● Samtliga konsulter tror att beskedstidplanen är eller kan bli ett bra verktyg för att hantera 
besked. 

● Två av konsulterna ville påpeka hur viktig kommunikationen är för en lyckad 
installationssamordning samt att kommunikationen ofta är bristfällig. 

● Konsulten är oftare beroende av besked från beställaren än vice versa. Därav är det viktigt 
med besked från beställaren till konsulterna. 

● Båda beställare ansåg att uteblivna besked får kostnader som konsekvens. 
● En beställare tycker att det var svårt att hitta ett bra sätt att lämna och ta emot besked då de 

olika parterna ofta inte arbetar geografiskt nära varandra. 
● Beskedstidplanen skulle kunna vara ett sätt att undvika att en och samma fråga måste 

besvaras flera gånger.  
● Om beskedstidplanen kunde bidra till att beställarens kunder kunde flytta in i sina lokaler 

tidigare, så kunde det bidra till ekonomisk vinst. Alternativt skulle beskedstidplanen kunna bli 
en kostnad om den inte bidrog till tidsbesparingar. 

● Projektledarens uppgift är att leda projekt. Att med hjälp av sin erfarenhet och kunskaper ska 
försöka samordna konsulter och projektet. 

● Behovet av besked under projekteringsskedet har blivit allt större då förprojektering numera 
sällan tillämpas. 
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Hur skall beskedstidplanen vara utformad 
● Alla konsulter hade saker som de alltid behövde besked om, dock skiljer sig typen av besked 

åt beroende av vilken disciplin de representerar. Båda beställare hade också vissa typer av 
återkommande besked. Huruvida dessa besked fanns samlade i något dokument skiljde sig 
åt. En konsult hade det, En konsult höll på att ta fram ett sådant underlag och de två sista 
konsulterna kände inte till något sådant dokument. De två beställarna saknade ett sådant 
dokument. 

● Samtliga konsulter tyckte att det underlättar om programvaran till beskedstidplanen redan 
används. 

● Tre konsulter trodde att konsulter i allmänhet var beredda att ta till sig ny programvara. 
● En konsult hävdade att det skulle underlätta en implementering av en ny programvara om 

den var väl dokumenterad. 
● En av konsulterna trodde att det bästa vore att först se till att användningen av en 

beskedstidplan blir frekvent för att sedan implementera ett nytt program för att hantera 
beskedstidplanen. 

● Följande funktioner föreslogs till beskedstidplanen: sluttider, delleveranser, möten, 
sammanslagning av flera typer av tidsplaner, samgranskning av olika handlingar, 
konsekvenser av uteblivna besked, möjlighet för entreprenör att medverka, aktiviteter, 
samband och avstämningslinjer. 

● En konsult och en beställare svarade att det var lämpligt att använda sig av en centralfil. 
● Samtliga intervjuade svarade att mejl vore det bästa alternativet för upplysning.  
● En konsult belyste att det var viktigt att mejlet var relevant för just honom. 
● En konsult förslog att sms kunde användas om det var akut att bli upplyst om ändring.  
● En konsult, en beställare samt en projektledare föreslog att upplysning skulle kunna ske via 

det program som används för att hantera beskedstidplanen. 
● Samtliga intervjuade tyckte att det är bra om beskedstidplanen är utskriftsvänlig, även om 

konsulterna själva har goda förutsättningar att endast arbeta digitalt. Båda beställare 
konstaterade att det finns en viss problematik med att skriva ut den då olika versioner 
uppstår. En av beställarna påpekade att det var viktigt att beskedstidplanen innehåller en 
datumstämpel då den skrivs ut. 

● Två konsulter hanterade näst in till alla handlingar digitalt. 
  



27 
 

● Det sades att beställaren oftast inte har så många frågor till konsulterna, utan deras arbete 
innefattar att lämna besked i form av begränsningar och ramar. Om beställaren behöver 
besked så är det oftast om ändrad layout eller planlösning. 

● Samtliga beställare och projektledare föreslog en webbaserad lösning. De påpekade även att 
det är viktigt att beskedstidplanen är enkelt utformad för att den skall bli använd. En 
beställare påstod att nya programvaror ofta möter motstånd av IT-avdelningar och IT-policys. 
Den andra beställaren såg inga begränsningar av vare sig IT-avdelningar, IT-policys eller inköp 
av ny programvara. 

● En beställare såg ett mervärde i funktionen konsekvenser. Risken är att beställaren får ta en 
kostnad för att konsulterna skall ägna tid åt konsekvensanalys. 

● En av beställarna påpekade att beskedstidplanen bör gå att använda oavsett vart användaren 
befinner dig geografiskt då det blir allt vanligare att konsulter jobbar från olika håll i landet 
eller världen. 

● En projektledare såg en fördel med möten och var mer skeptisk till om aktiviteter och 
konsekvenser var en bra idé. 

● En projektledare påpekade att det var viktigt att ändringar loggas ur juridisk synpunkt. 
 

Hur skall beskedstidplanen användas 

● Tre av fyra konsulter svarar att den projektansvarige bör fylla i och redigera 
beskedstidplanen. En av konsulterna hade föredragit om en samordningsansvarig i samband 
med möte tar emot önskemål om redigering av beskedstidplanen för att sedan redigera den. 
Båda beställare ansåg att en samordningsansvarig person borde ha ett övergripande ansvar. 
En av beställarna ansåg att en representant för respektive disciplin borde kunna redigera 
beskedstidplanen. Båda projektledare ansåg att det bör finnas en ansvarig som godkänner 
besked som läggs in. 

● En av konsulterna nämnde att det skulle kunna finnas en fördel med att alla skulle kunna 
redigera beskedstidsplanen, då detta troligen skulle kunna ge upphov till ett snabbare 
informationsflöde 

● En  av  beställarna  sade  att  de  brukade  använda  “fråga  svar”  listor  som  upprättas  i  Excel. 
● Två konsulter hade medverkat vid upprättandet av en beskedstidsplan. De båda beskrev att 

beskedstidplanen upprättades vid ett fysiskt möte. Tillsammans diskuterade 
mötesdeltagarna vilka besked som var viktiga att delge och i vilken tid. 

● En konsult hävdade att vikten av besked hänger samman med projektets storlek, ju större 
projekt desto större vikt. 
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7.2 Resultat av prototyputvecklingen 
Resultatet av den prototyputveckling som genomfördes presenteras i detta kapitel. Prototypen som 
tagits fram är resultatet det arbete som beskrivs i kapitel 6. Resultatet visar beskedstidplanen så 
långt utvecklad som det har varit möjligt inom den givna tidsramen för detta arbete. Resultatet visar 
den väg som vi valt att gå med det program som vi ansåg vara mest lämpat för att lösa uppgiften.  

7.2.1 Översikt 
Grunden till beskedstidplanen, rutnätet, är skapat i Excel. Detta rutnät är sedan exporterat till PDF-
format i storleken A1 och sedan vidareutvecklat i programmet Bluebeam Revu. De knappar och 
formulärsfält som finns i dokumentet är skapade i Bluebeam där dess funktion har gjorts med 
JavaScript. Planen är anpassad för att läsas i en PDF-läsare, alternativt att skrivas ut i A3 format eller 
större. Detta innebär att planen är för stor för att kunna granskas i sin helhet på ett A4, vi har därför 
valt att visa skärmbilder där vi förstorat olika delar av planen för att öka läsbarheten. 

Figur 7.1 visar en skärmbild av programmet Bluebeam med den första sidan av beskedstidplanen 
öppen. Den första sidan utgörs av en A1 sida med ett antal rutor som kan fyllas i.  

 

 

Figur 7.1 Visar Bluebeam med beskedstidplanens första sida 
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Sida 1 
Första sidan i beskedstidplanen består av ett antal fönster där text kan fyllas i. I den övre vänstra 
rutan fylls projektets namn i. Namnet genereras sedan på nästa sida i beskedstidplanen. I rutan 
under projektnamn står det startvecka, där fylls den vecka i då projektet startar. Veckan som fylls i 
där styr vilken den första veckan blir som genereras på nästa sida i dokumentet. Till höger finns en 
blå ruta där det finns möjlighet att lägga till personer i projektet. I den första rutan skrivs 
mejladressen in, i den andra rutan skrivs disciplinen in som personer tillhör, till exempel elkonsult. 
När båda fälten fyllts i trycker  användaren  på  knappen  “LÄGG  TILL”.  Detta  kommer  att  lägga  till  en  
konsult på nästa sida i dokumentet som användaren då enkelt kan skicka mejl till. Se figur 7.2. 

 

 

Figur 7.2 Förstasidans innehåll 
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7.2.2 Profiler i Bluebeam 
I programmet finns det möjlighet att 
skapa olika profiler. Dessa profiler styr 
sedan hur programmet ser ut, vilka 
funktioner som skall vara synliga, och 
vilka verktyg som skall finnas i 
verktygslådan. I detta exempel är 
profilen  “BESKEDSTIDPLAN  KRISTER  
PERSSON”  vald.  Denna  profil  har  vi  
skapat speciellt anpassad till vår 
handledare på ÅF. Det innebär att 
verktygslådan är speciellt anpassad för 
Kristers behov, se figur 7.8 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Verktygslådan i Bluebeam 
Figur 7.9 visar en uppsättning verktyg skapade i 
Bluebeam. Dessa verktyg är speciellt anpassade för 
den valda profilen. De översta verktygen visar 
exempel på olika konsulter som ofta medverkar i ett 
projekt.  

  

Figur 7.8 Profiler  

 

Figur 7.9 Verktygslådan i Bluebeam 
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Klickar användaren på en av parterna, exempelvis 
arkitekt eller konstruktör, så kommer ett antal 
textrutor med besked fram. Den översta rutan är 
tom, där skall användaren själv fylla i det besked som 
efterfrågas. Under den tomma rutan finns ett antal 
rutor med besked redan ifyllda, dessa skapades för 
att visa hur det kan se ut om användaren behöver 
besked som är återkommande i flera projekt. För att 
lägga in beskeden i planen klickar användaren på 
beskedet i verktygslådan, drar och släpper det i rätt 
ruta på beskedstidplanen. När detta gjorts så finns 
beskedet fortfarande kvar i verktygslådan vilket gör 
att det kan användas flera gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

Väljs  profilen  “BESKEDSTIDPLAN  KONSULT”  så  byts  
verktygslådan ut till den som det är tänkt att de 
övriga parterna skall ha. I bild 7.11 nedan har det 
klickats på verktyget för projektledaren, 
konstruktören och sprinklerkonsulten. Tanken är att 
de som medverkar i ett projekt skall använda denna 
profil. De har då möjlighet att klicka på sin flik i 
verktygslådan och få upp en tom textruta med färgen 
som tillhör den parten. För att efterfråga besked i 
planen så drar respektive part in textrutor till höger 
om den som skall ge beskedet, under den vecka som 
beskedet behövs senast. Därefter fylls rutan i med 
det besked som efterfrågas. 

 

  

Figur 7.10 Verktyg i verktygslåda i form av 
besked 

Figur 7.11 Verktygslådans uppsättning vid 
användning av den allmänna konsultprofilen 
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7.2.4 Övriga funktioner 
I arbetet med denna rapport efterfrågades en funktion 
att på något sätt kunna visa samband mellan olika 
besked. Vi har löst det genom att skapa ett verktyg där 
användaren lägger in pilar i planen. Pilen visar 
sambandet mellan de besked den sitter mellan. Klickar 
användaren  på  knappen  “VISA/DÖLJ  SAMBAND”  (se  
figur 7.4) så försvinner pilarna som placerats ut. Klickar 
användaren på knappen igen så uppenbaras de. Figur 
7.12 visar sambandsverktyget i verktygslådan. Figur 
7.13 visar ett exempel på hur sambanden ser ut när de 
lagts in i beskedstidplanen. 

 

 

 

Figur 7.13 Samband i form av pilar mellan olika besked 

 

  

Figur 7.12 Sambandsverktyget i verktygslådan 
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Längst ner i beskedstidplanen finns det datum och tid vilket visas i figur 7.14. Detta uppdateras när 
användaren  trycker  på  knappen  “SKRIV  UT”.  Syftet  med  detta  är  att  kunna  se  på  en  utskrift  av  
beskedstidplanen vilket datum och vilken tid som den skrevs ut. 

 

Figur 7.14 

Längst ner till vänster i beskedstidplanen finns namn på det projekt som beskedstidplanen används i. 
Namnet fylls i på sida 1 i planen enligt figur 7.2 

 

Figur 7.15 Visar projektets namn 
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Under arbetet med att fastställa utseendet på beskedstidplanen så efterfrågades en funktion för att 
enkelt kunna meddela den som parten har begärt ett besked av. Klickar användaren på knappen 
“MEDDELA  ÄNDRING”  så  öppnas  ett  mejlfönster  med  en  förinställd  mejladress.  Den  förinställda  
mejladressen beror på vilket val som görs i listan till höger om “MEDDELA  ÄNDRING”  knappen.  Vad  
som finns i den listan beror i sin tur på vilka personer som läggs till i projektet på sida 1 i 
beskedstidplanen. 

 

Figur 7.16 Visar  det  mejlfönster  som  öppnas  om  knappen  “MEDDELA  ÄNDRING”  trycks  ned. 

7.2.5 Förutsättningar för att beskedstidplanen kan användas i ett verkligt projekt 
För att kunna använda den beskedstidplan som tagits fram i detta arbete måste vissa villkor vara 
uppfyllda. Det första är att någon person i projektet måste ha en licens till programmet Bluebeam 
Revu. De som inte har programmet måste antingen köpa en licens, eller ladda ner Bluebeam Vu som 
är en gratis PDF-läsare. De som har gratisversionen får de funktioner som finns i Bluebeam Revu, så 
länge de arbetar i projektet som de har blivit inbjudna till. 
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För att beskedstidplanen skall kunna användas i ett projekt så krävs det att de inblandade parterna 
som skall ge och ta emot besked kan komma åt planen. Detta kan lösas på flera sätt. Vi har valt att 
använda en serverlösning som tillhandahålls av Bluebeam. I programmet finns det en tjänst för att 
arbeta  i  projekt  som  kallas  för  “Studio”.  Där  något  som  kallas  “Sessioner”  kan  startas,  vilket  möjliggör  
att flera personer kan komma åt och i realtid redigera samma PDF. Den sparas sedan på servern. 
Tjänsten  “Sessioner”  ingår  vid  köp  av  en  licens  till  Bluebeam  Revu.35 

Den som startar sessionen bjuder in personer till projektet genom att fylla i deras mejladresser i den 
ruta som öppnas när en session startas. De som blir inbjudna till projektet får ett mejl med en länk, 
klickar de på länken så startas Bluebeam och beskedstidplanen öppnas.  

För att få de verktyg som följer med de profiler som skapats i detta arbete så krävs det att den som 
har profilen exporterar den. Denna profil blir till en filtyp som kan läggas på en server eller mejlas till 
de som skall använda den. De som skall använda profilen behöver sedan importera profilen, detta 
görs enklast genom att dubbelklicka på den. Alternativet är att de som skall vara med i projektet 
skapar sina egna profiler och verktyg. Viktigt är då att de inblandade parterna i projektet är överens 
om vem som skall ha vilken färg. 

 

7.2.6 Fördelar med beskedstidplanen 
 Enkel att använda, att lägga in besked görs genom ”drag  and  drop”  vilket alla bör klara av 
 Möjlighet finns att lägga in vanligt återkommande besked för att snabbt kunna använda dem 

i flera projekt 
 Loggningsfunktion finns 
 Bra överskådlighet, ger parterna förståelse för varandras behov av besked 
 God tillgänglighet till beskedstidplanen, alla som är inbjudna till projektet kan när som helst 

efterfråga besked 
 Enkelt att visa samband mellan besked, ökar förståelsen mellan de inblandade parterna 
 Planen är ständigt uppdaterad, inga olika versioner existerar  

 

  

                                                           
35 Bluebeam - sessioner. u.d. http://www.bluebeam.com/sv/products/revu/bluebeam-studio.asp (använd den 
20 Maj 2014) 
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8 Analys 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras av författarna.   

Kan installationssamordningen effektiviseras genom att utveckla och tillämpa en 
beskedstidplan 
Under intervjuerna till denna rapport ställdes ett antal frågor som kan kategoriseras till 
frågeställningen  “Kan  installationssamordningen  effektiviseras genom att utveckla och tillämpa en 
beskedstidplan”.  Detta  gjordes  i  resultatkapitlet,  där  intervjumaterial  också  sammanfattades.  Här  
kommer nu dessa kategoriserade sammanställningar att analyseras. 

Frågeställningen som behandlas kan delas upp i två frågor att besvara. 

 Kan beskedstidplanen tillämpas  
 Kan den effektivisera installationssamordning 

Nedan kommer först beskedstidplanens förutsättningar att effektivisera installationssamordningen 
att analyseras. Därefter kommer förutsättningarna för att tillämpa beskedstidplanen att analyseras. 

En stor del av installationssamordningen handlar om att få kommunikationen i projekteringsarbetet 
att fungera. Att kunna ta emot och delge besked olika parter emellan. Detta är något som styrks av 
resultatet från faktainsamlingen där två av de intervjuade konsulterna påpekade hur viktig 
kommunikation är för en lyckad installationssamordning, samt att kommunikationen ofta är 
bristfällig. Konsulterna som påpekade detta anses trovärdiga då de är representativa 
installationskonsulter och i högsta grad berörs av installationssamordning. Dock krävs det en större 
datainsamling för att fastslå hur stort problemet är. 

Utifrån resonemanget kring kommunikation kan en central fråga ställas. Hur förhåller sig de 
involverade parterna i ett byggnadsprojekt till kommunikation?  Resultatet från faktainsamlingen 
bekräftar att samtliga intervjuade tycker att besked är mycket viktigt. En av de intervjuade påstår att 
besked har blivit allt viktigare då tidsramarna inte längre tillåter förprojektering som eliminerade 
många av de frågor som nu för tiden uppkommer. Påståendet uppfattas trovärdigt då den 
intervjuade har lång erfarenhet av byggbranschen, samt att de intervjuade beställarna visar på ett 
tydligt sätt att de vill förkorta tiderna för byggnadsprojekten då de ser ekonomisk vinning i detta. 
Men att säga med 100 procents säkerhet att detta är sant är inte möjligt. Trots det är påståendet 
intressant, då detta skulle visa på att behovet av ett effektivt sätt att lämna och ta emot besked är 
viktigare nu än vad det har varit. 

Man kan konstatera att de berörda parterna i ett byggnadsprojekt är införstådda med hur viktigt 
besked är. Men hur ser de då på beskedstidplanen som ett verktyg för att hantera besked? I 
resultaten av faktainsamlingen finner vi att alla intervjuade som har kommit i kontakt med en 
beskedstidplan anser att det är ett viktigt verktyg. De som inte hade kommit i kontakt med 
beskedstidplanen kunde se fördelar med att använda den. Då alla intervjuade delade samma 
uppfattning anses detta också trovärdigt.  
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Under kapitlet teoretisk referensram klargjordes det att en beskedstidplan är något som inte alltid 
tillämpas. Frågan uppkommer då varför tillämpas den inte alltid? Det första som förutsetts för att 
den skall tillämpas är att ett behov finns. Det andra är att de berörda parterna kan se att 
beskedstidplanen uppfyller behovet. Enligt det resonemang som fördes ovan anser vi att de berörda 
parterna både är i behov av en beskedstidplan samt att de ser fördelarna med att tillämpa den. 
Följaktligen finns det fler saker som har betydelse för beskedstidplanens tillämpning. I resultatet för 
faktainsamlingen finner vi en beställare som påpekar att konsulterna är oftare beroende av besked 
från beställarna än vice versa. För att kunna tillämpa beskedstidplanen krävs alltså att beställaren ser 
fördelar med att använda den. 

Om vi ännu en gång tittar på resultatet av faktainsamlingen så finner vi att en av de intervjuade 
beställarna för ett resonemang kring ekonomi. Huruvida han såg en fördel eller nackdel med att 
tillämpa beskedstidplanen berodde på om den kostade pengar eller om den kunde bidra till 
tidsbesparingar, därigenom bidra till ekonomisk vinst. Detta resonemang visar på en viktig faktor. 
Beskedstidplanen måste medföra ekonomisk vinning för att tillämpas. I detta sammanhang skulle det 
kunna göras på två sätt, genom att förkorta projekteringstiden samt genom att framställa bättre 
handlingar som inte ger upphov till ÄTA-kostnader. Det bör dock nämnas att detta resonemang 
förutsätter att de involverade parterna i ett byggnadsprojekt gemensamt arbetar för en bättre 
ekonomi i projektet och inte endast för egen ekonomisk vinning.   

Skulle då projekteringstiden kunna förkortas med hjälp av en beskedstidplan? I resultatet från 
faktainsamlingen finner vi att samtliga intervjuade konsulter anger tidsförskjutningar som den 
vanligaste konsekvensen av försenade eller uteblivna besked. Detta kan anses trovärdigt då alla 
konsulter delar samma åsikt, samt att man kan dra denna slutsats själv med förståelse för hur 
konsulter är beroende av besked. Följaktligen skulle tidsförskjutningar kunna minska med hjälp av att 
tillämpa beskedstidplanen. Vilket i sin tur leder till kortare projekteringstider.  Dock kan det inte 
sägas hur mycket projekteringstiden skulle kunna förkortas. 

Kan då ÄTA-kostnader minska med hjälp av att tillämpa en beskedstidplan? I resultatet av 
faktainsamlingen finner vi att en av konsekvens av sena eller uteblivna besked är att konsulterna 
måste göra antaganden. Några av de intervjuade konsulterna hade behövt göra antaganden på grund 
av uteblivna besked medan de andra två konsulterna inte hade behövt göra det. En projektledare 
hävdade även bestämt att antaganden måste göras.  

Då leveransen av besked fungerar på ett korrekt sätt behöver antaganden inte göras eller i vart fall 
minimeras. På så vis skulle risken för felaktiga antaganden minskas och kvalitéten i handlingar ökas. 
Vilket i sin tur leder till minskade ÄTA-kostnader. 
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Hur skall beskedstidplanen vara utformad 
Under intervjuerna till denna rapport ställdes ett antal frågor som syftade till att ta reda på vilken 
utformning av beskedstidplanen som är att föredra. De mönster som går att utröna presenteras 
nedan.  

Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det är svårt att hitta tydliga mönster som i detalj pekar på 
hur beskedstidplanen ska se ut. Om ett större antal intervjuer hade genomförts skulle det troligtvis 
bli klarare. Ett tydligt mönster är dock att konsulter är överens om att det underlättar om de 
använder en programvara som de redan är bekanta med. Samtidigt tror de att konsulter i allmänhet 
skulle kunna lära sig ett helt nytt program. Således finns de inga hinder från att introducera ett nytt 
program, men implementeringen av den nya beskedstidplanen skulle gå enklare med ett program de 
redan kan hantera. Problemet med att hitta ett program som redan används av de inblandade 
parterna är att det används olika program från företag till företag. Detta gör att kanske det enda 
programmet som de flesta kan hantera är Excel, vilket vi tidigare konstaterat inte vara lämpat för 
uppgiften. 

På frågan om hur de ville bli meddelade om ändringar svarade samtliga att de vill bli meddelade via 
mejl. Att svaret blev mejl var för oss inte helt oväntat. Skickas ett mejl vid tillägg eller en ändring i 
beskedstidplanen så finns det skriftligt vad som har sagts, av vem och när det har sagts. Exakt hur det 
mejlet skall se ut har dock inte framkommit under intervjuerna, detta är något som behöver utredas 
ytterligare. Vi tror att det är viktigt att det finns en tydlig struktur med ett visst förutbestämt innehåll 
i mejlet så att alla som skall använda beskedstidplanen skriver på samma sätt. Då minskar risken för 
missförstånd och oklarheter. En konsult föreslog sms om det var akut. Detta var den yngsta av de 
intervjuade konsulterna, kanske bidrog hans relativt unga ålder till att föreslå sms. Vi bedömer det 
inte aktuellt att ha en smsfunktion i beskedstidplanen, om ett besked verkligen är akut så vore ett 
telefonsamtal mer aktuellt. 

När det gäller utseendet på beskedstidplanen så kan vi med säkerhet konstatera, utifrån de 
intervjuer som genomförts, att enkelhet är viktigt för att planen skall användas. Detta bekräftar vår 
handledares påstående att beskedstidplaner inte används i tillräckligt stor utsträckning på grund av 
att det inte finns någon tillräckligt enkel och bra beskedstidplan idag. De intervjuade har varit 
positiva till det utkast av beskedstidplan som tagits fram under prototypframtagningen. Detta pekar 
på att det är en bra idé att använda sig av ett rutnät där beskeden har olika färger beroende på vilken 
part som behöver beskedet. Rutnätet hjälper till att visa vilken part som frågan är riktad mot. 

Vilket innehåll som skall finnas i beskedstidplanen har varit svårt att säga någonting säkert om. 
Femtio procent av de intervjuade har sagt att de vill ha med möten i beskedstidplanen. Exakt vilka 
möten som skall vara med har vi dock inte fått någon klarhet i. Grunden till beskedstidplanen är 
skapad i Excel och kan enkelt ändras, att skapa plats för att lägga till fler möten vore därför enkelt. 
Även att deadlines skulle finnas med i beskedstidplanen har framkommit vilket vore fullt möjligt. 

Under intervjuerna ställdes frågor för att få reda på om det fanns besked som var vanliga och 
behövdes i flera projekt. Samtliga konsulter svarade att så var fallet, dock skiljer sig typen av besked 
åt beroende av vilken disciplin de representerar. Detta pekar på att i det program som används för 
att lägga till besked så vore det en fördel och det finns en funktion för att spara vanliga besked. Då 
går det snabbt och enkelt att lägga in dem i planen. Med den funktionen skulle de som använder 
planen kunna göra tidsbesparingar. 



39 
 

Hur skall beskedstidplanen användas 
Eftersom merparten av konsulterna tillsammans med en beställare ansåg att en person från varje 
disciplin skull kunna lägga in besked i planen så är vi av uppfattningen att det är den bästa lösningen. 
Vilken person från varje part det skall vara känns inte lika självklart. Konsulterna ansåg att det bör 
vara den som är ansvarig för det aktuella projektet. Beställaren föreslog ingen särskild person. 
Gemensamt är att det skall vara en person och inte flera från varje part. Ett förslag var att det bara 
skall vara projektledaren som ska kunna lägga in besked i planen och beskeden skall ges till 
projektledaren på möten. Med detta förslag förändras väldigt lite från hur det fungerar idag och 
tillgängligheten till beskedstidplanen försvinner.  

Många tryckte på att det måste finnas en ansvarig för beskedstidplanen, vissa ansåg att denna 
person skall godkänna beskeden innan de framträder på planen. Syftet med att ha en 
samordningsansvarig motiverades med att hålla ordning i beskedstidplanen, ordet rörigt nämndes 
flera gånger. Detta tyder på att de intervjuade inte litar fullt ut på att de inblandade parterna själva 
kan ta ansvar för ordningen. Vi tror att det kan bero på att de inblandade parterna är vana med att 
det alltid finns en projektledare som tillser att kommunikationen i projektet fungerar och håller 
ordning.  
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9 Slutsatser 
I detta kapitel kommer frågeställningarna från kapitel 1 att besvaras. 
 

Att använda en beskedstidplan är ett utmärkt verktyg för att förbättra kommunikationen mellan de 
olika parterna i ett byggnadsprojekt. En förbättrad kommunikation leder inte bara till effektiviserad 
installationssamordning utan även effektiviserad samordning i byggnadsprojekt. Effektiviseringen kan 
både bidra till minskade ÄTA-kostnader tack vare bättre handlingar, samt kortare projekteringstider 
till följd av mindre tidsförskjutningar. För att en beskedstidplan skall kunna bidra med dessa goda 
effekter måste samtliga berörda parter använda den. För att alla berörda parter skall använda 
beskedstidplanen krävs det att den är lätthanterlig och har tillfredsställande funktioner. Att samtliga 
berörda parter ser fördelarna med att använda beskedstidplanen. Vilket vi hoppas kunna visa med 
denna rapport. 

Beskedstidplanen måste vara enkel att använda för att den skall användas. Det går att introducera 
ett nytt verktyg för att hantera planen på företaget som skall använda den, så länge det är enkelt att 
använda och nyttan med det framgår. Den bör se ut ungefär som den beskedstidplan som beskrivs 
under kapitel 6. Den bör ha plats för att kunna lägga in olika möten och den bör visa olika deadlines. 
Planen skall vara tillgänglig för alla inblandade parter som skall ge eller efterfråga besked. Detta kan 
lösas antingen via någon form av servertjänst och hanteras genom ett program som finns installerat 
hos företagen, eller via ett webbverktyg. En person inom varje part skall kunna efterfråga besked i 
planen och den bör administreras av en utsedd ansvarig. 
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10 Rekommendationer 
I detta kapitel följer de rekommendationer som författarna ger till ÅF samt rekommendationer till 
fortsatta studier. 

Rekommendationer till ÅF 
Vi rekommenderar att ÅF fortsätter utvecklingsarbetet med den beskedstidplan som har tagits fram 
under prototyputvecklingen i detta arbete. Den bör först implementeras i ett mindre testprojekt där 
det finns ett fåtal inblandade parter som skall använda beskedstidplanen. Efter att projektet 
genomförts bör en utvärdering av beskedstidplanen göras och eventuella förbättringsåtgärder vidtas. 
En person bör utses till ansvarig för beskedstidplanen, förslagsvis projektledaren. En tydlig 
instruktion till hur beskedstidplanen fungerar och skall användas bör upprättas. Fördelarna med 
beskedstidplanen bör även framgå för att tillse så att den används i tillräckligt stor utsträckning. 
Instruktionen bör skickas till de som skall använda planen. ÅF bör gå igenom hur planen skall 
användas i ett tidigt skede av projektet, förslagsvis på ett möte. Det bör finnas personer på företaget 
som vet hur den fungerar så att de kan svara på frågor. Vi rekommenderar att programmet 
Bluebeam Revu används för att hantera planen då det redan finns licenser inom företaget och 
används av flera konsulter. 

Rekommendationer till fortsatta studier 
Under tiden som studien utförts har idéer till vidare studier uppkommit. Nedan presenteras 
förslagen. 

● Kartlägg sambandet mellan installationssamordning och ekonomi. 
● Utred hur sociala aspekter påverkar installationssamordningen.  
● Utveckla ett webbaserat verktyg för att hantera beskedstidplaner. 
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