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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett mer uppkopplat samhälle genom 
enklare informationstillgång och mer avancerad informationshantering. Den här 
framfarten har legat till grund för utveckling av samlingsbegreppet Internet of Things, 
där automatiserade datainsamlingssystem är betydande för insamling av mer 
kvantitativa datamängder. Detta har lett till att företag inom flera olika industrier har 
integrerat tekniken i delar av verksamheten för att samla in en betydande datamängd 
i syfte att utveckla och förbättra de egna processerna. Intresset och framförallt behovet 
av den här typen av teknologi finns inom byggindustrin. 

För ett byggföretag som vill arbeta med digitala lösningar i deras arbete gäller att 
skapa förståelse för varför den typen av lösning ska användas och hur den kan nyttjas 
på bästa sätt. Vid implementering och anpassning av en ny teknik är det nödvändigt 
för företag att identifiera vilka möjligheter och hinder som kan uppstå. Därav är syftet 
med studien att undersöka möjligheten att samla in realtidsdata genom en 
automatiserad insamlingsprocess i produktionsfasen hos ett byggföretag. Vidare 
undersöks hur processen bidrar till kvalitetssäkring och ständiga förbättringar i 
byggprojekten. Detta för att skapa medvetenhet hos byggföretag om en ny teknik som 
kan underlätta deras arbete och hindra uppkomst av problem. 
En fallstudie har genomförts hos byggföretaget JM AB som har en lång erfarenhet av 
byggprocesser och byggprojekt. För att skapa förståelse kring studiens ämne och 
slutsatser har en en teoretisk referensram innehållandes teorier om bland annat 
kvalitetssäkring och datainsamling byggts upp. Genom tio intervjuer med anställda 
av olika befattningar, två observationer på ett av fallföretagets byggprojekt och en 
intervju med ett externt företag sammanställdes en empirisk undersökning. På så sätt 
erhölls insikt i hur fallföretaget arbetar med datainsamlingsprocesser och vilka 
tekniker som finns på marknaden. 
Genom analys av fallstudien framkom det tydligt att fallföretaget inte har 
välutarbetade datainsamlingsprocesser inom flera områden i byggproduktionen. En 
viktig slutsats i studien är att användandet av ett processinnovationsramverk kan 
skapa förutsättningar för en effektiv och automatiserad datainsamlingsprocess. 
Ramverket ger stöd till huruvida en automatisk datainsamlingsprocess är lönsamt 
samt skapar förståelse kring processen innan den är redo att implementeras. Dessutom 
möjliggör en automatiserad datainsamlingsprocess kvalitetsförbättringar med hjälp 
av ett kvalitetskontrollramverk som kan öka kvaliteten genom att reducera problem 
och lösa dem fortare. Kvalitetskontrollerna blir systematiska och utifrån genererad 
data kan jämförelser göras för att identifiera defekter så att arbete mot snabbare 
handlingsåtgärder kan skapas. 
Utifrån slutsatserna har fyra rekommendationer tagits fram, den första är att använda 
processinnovationsramverk vid undersökning av en ny automateringsprocess. Den 
andra är att testa automatiserade datainsamlingsprocesser i mindre projekt för att 
erhålla ökad förståelse. Den tredje är att systematiskt arbeta med ett 
kvalitetskontrollramverk utifrån genererad data. Den sista rekommendationen är att 
använda insamlad data till faktabaserade beslut och sträva mot ständiga förbättringar. 



Abstract 
Technological developments has enabled a more connected society with easier access 
to information that creates opportunities for more advanced information 
management. This has been the basis for development of the generic term Internet of 
Things, where automated data collection systems are significant for the collection of 
quantitative data set. Companies in various industries are embracing the integration 
of this type of technology in their businesses to generate data that is possessed to 
improve their processes. The interest and especially the need for this type of 
technology is huge in the construction industry.    

For construction companies that wants to work with digital solutions, it is important 
to create an understanding of why this type of solution is to be used and how it best 
can be utilized. In implementation and adaption of a new technology, it is necessary 
for companies to identify the opportunities and obstacles that may arise. Hence, the 
purpose of this study is to examine the feasibility of collecting real-time data through 
an automated collection process in the production phase at a construction company, 
and how it contributes to quality assurance and continuous improvement in 
construction projects. In this way, awareness among construction companies of a new 
technique can facilitate their work and prevent upcoming problems. 
A case study has been carried out at the construction company JM AB who has a long 
experience of construction processes. To create an understanding about the study topic 
and conclusions, a theoretical framework was compiled including theories about 
quality assurance and data collection. Through ten interviews with employees of 
different positions, two observations at one of the case company’s construction 
projects and one interview with an external company, an empirical study was 
compiled. In this way, insights were obtained into how the case company is working 
with data collection processes and what techniques that are available on the market. 
Through analysis of the case study, it crearly appeared that the case company does not 
have well-developed data collection processes in several areas of the building 
production. One important conclusion of the study is that the use of a process 
innovation framework can create conditions for an efficient and automated data 
collection process. The framework supports whether an automated data collection 
process is profitable and it creates an understanding of the process prior of its 
implementation. Another important conclusion is that an automated data collection 
process allows quality improvements through the help of a quality control framework 
that can increase the quality by reducing problems and solving them faster. Hence, 
quality controls become systematic and based on generated data, comparisons can be 
made to identify defects in order to work systematically toward faster action measures. 
Based on the findings, four recommendations were developed. The first one is to use 
process innovation framework for the examination of a new automatic process. The 
second is to test automated data collection processes into smaller projects to obtain 
greater understanding. The third is to work systematically on a quality control 
framework based on generated data. The last recommendation is to use the collected 
data for fact-based decisions and to strive for continuous improvement. 
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1  Introduktion 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och dess problemområde. Därefter redogörs syftet, 
frågeställningar och vilka avgränsningar som låg till grund för studien. Slutligen presenteras 
rapportens fortsatta disposition för att redogöra hur studiens olika delar är kopplade till 
varandra. 

1.1 Bakgrund 
Urbaniseringen är en snabb global trend som väntas fortsätta allt snabbare. Enligt en 
prognos från FN väntas stadsbefolkningen växa med 2,4 miljarder fram till 2050 
(Moström, 2013). Växande städer är en enorm utmaning, med ett ökat stadsboende 
och nytillkomna stadsdelar ställs också allt högre krav på bostäderna, kollektivtrafik 
och infrastruktur. Till följd av detta blir byggprojekten allt större och mer komplexa 
samtidigt som kunder efterfrågar en allt högre standard (Pheng & Teo, 2004). 
Samhällsutvecklingen har drivit på tillväxten i svensk ekonomi de senaste åren och till 
följd har antalet bygginvesteringar ökat. Främst syns en uppåtgående trend för 
nyproduktionen men den fortsatt starka byggkonjunkturen gör att även 
sysselsättningen inom byggbranschen fortsätter att öka (Sveriges Byggindustrier, 
2016). Trots denna starka trend, påvisar flera studier branschens trögrörlighet som 
karaktäriseras av ett projektorienterat synsätt samt bristande kunskapsåterföring 
(Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015). 
Lundkvist och Meiling (2010) menar att den svenska byggbranschen länge har fått 
omfattande kritik för återkommande problem med bristande kvalitet, höga 
produktionskostnader och låg produktutveckling. Författarna menar att arbetet inom 
branschen i stor utsträckning baseras på snabb och flexibel problemlösning, där fel och 
misstag åtgärdas utan systematisk analys och reflektion. Detta har medfört att system 
för insamling och hantering av data inte har etablerats, vilket medför svårigheter vid 
produktutveckling och i produktionsprocesser (Lidelöw et al., 2015). 
I takt med den tekniska utvecklingen och att dagens samhälle blir allt mer uppkopplat 
öppnas möjligheter för mer avancerad informationshantering. Trots viljan att tillhöra 
denna utveckling, har byggbranschen inte omfamnat och integrerat den nya 
teknologin (Xu, He, & Li, 2014). Det krävs både omfattande resurser och kunskap för 
att använda automatiserad teknologi för datainsamlingen samtidigt som 
förutsättningarna finns för verksamheten (Zhai, Goodrum, Haas, & Caldas, 2009). I 
dagsläget använder företag inom byggbranschen väldigt begränsade sätt till att samla 
in data vilket bidrar till svårigheter i insamlingen (Lee & Akin, 2009). I nuläget är 
tekniska lösningar unikt framtagna för specifika projekt. Genom att arbeta med 
ständiga förbättringar och ett mer processorienterat förhållningssätt, där tekniska 
lösningar standardiseras, kan insamling av data effektivisera byggandet (Choi, 1995; 
Lidelöw et al., 2015). 
Byggbranschens intresse och delaktighet i att ta fram automatiserad 
informationsteknologi ökar ständigt (Bilal et al., 2016; Gajzler, 2010). Enligt Bilal et al. 
(2016) beror det på att det inom branschen ständigt uppkommer data genom hela 
byggprocessen och livscykeln av en fastighet som ger ett väsentligt värde och 
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faktaunderlag till det utförande som har gjorts. Internet of Things-system (IoT) blir allt 
mer populärt och bygger på att automatisera datainhämtning och möjliggöra enklare 
övervakning av data (Magruk, 2015). Tekniken används för att skapa kraftfulla 
industriella system och applikationer som underlättar för användaren att övervaka 
och förutspå händelser. Bilal et al. (2016) samt Xu et al. (2014) förklarar att den stora 
mängd data som genereras genom IoT-baserade system kan vidare analyseras i syfte 
att förbättra processerna inom byggproduktionen och ge stöd vid beslutsfattning, 
vilket är det framtida området för innovation inom byggbranschen. Författarna menar 
att flera länder och organisationer är intresserade av en utveckling av IoT-standarder 
då det anses att dessa kan ge enorma ekonomiska fördelar i framtiden. Vidare påstår 
författarna att en integrering av IoT-system bara är början eftersom att sensorer och 
andra ställdon blir alltmer kraftfulla samtidigt som de också blir billigare och 
smidigare. 

1.2 Problemdiskussion 
Inom byggbranschen utgör omarbeten och åtgärden av defekta komponenter ungefär 
fem till tio procent av ett byggprojekts totala konstruktionskostnad (Valero, Adán, & 
Cerrada, 2015). Valero et al. (2015) anser att en av de vanligaste orsakerna till detta är 
att det generellt inom branschen genomförs bristfälliga kontroller och uppföljningar 
av den pågående byggprocessen. Vidare är en stor andel av de problem som uppstår 
vid byggarbetsplatser associerade med bristfällig samt felaktig information som har 
samlats in genom manuella metoder (Howell & Ballard, 1997). Det här medför 
problem med återkommande avvikelser i byggprocessen. Utifrån mer frekventa 
kontroller och insamling av en större mängd information som sedan tillgängliggörs på 
ett bättre sätt, anses problemen kunna förebyggas. 

Problemen som uppstår vid bristfällig och ineffektiv datainsamling resulterar i flera 
negativa konsekvenser som företagen måste beakta. Information som har samlats in 
på ett begränsat sätt kan leda till lägre tillförlitlighet och långsammare 
kommunikation, vilket i sin tur kan påverka andra led i verksamheten (Lee & Akin, 
2009; Wang, 2008). Bristfällig information och ineffektiva kontroller skapar en sämre 
materialhantering i byggprocessens olika faser då planeringen kan bli lidande. Detta 
kan leda till förseningar i planeringen samt ökade kostnader i form av arbetskraft då 
det är tidskrävande att samla in och analysera stora mängder data manuellt (Costin, 
Pradhananga, & Teizer, 2012; Thomas & Sanvido, 2000). 
Det är fördelaktigt för företag inom branschen att ta del av den tekniska utvecklingen 
för att reducera onödiga kvalitetsbristkostnader men också utveckla de traditionella 
metoder för datainsamling som används idag. Ett sätt att möta denna utveckling är att 
arbeta med ständiga förbättringar (Jung & Wang, 2006). Enligt Zhai, Goodrum, Haas 
och Caldas (2009) har projekt med högre grad av automatisering och integration av 
teknisk information förbättrat produktiviteten med 31 till 45 procent. Med detta 
förhållningssätt, som genomsyras av ständiga förbättringar, finns det därför goda 
möjligheter att utforma automatiserade datainsamlingsprocesser i byggprocessen. 
För att få en bättre förståelse för hur generella problem upplevs inom branschen och 
vilka möjligheter som finns med automatiserade datainsamlingsprocesser, studeras ett 
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fallföretag genom vilket detta konkretiseras. Utifrån en fallstudiemetodik kan 
problematiseringen analyseras hos fallföretaget utifrån olika metoder. Fallföretaget 
som undersöks i den här studien är det svenska byggföretaget JM AB. Företaget har 
en lång erfarenhet inom projektutveckling av bostäder och bostadsområden och anses 
därmed ha god kännedom av byggprocessens olika moment. Därmed är företaget 
lämpligt att undersöka och utgör en god representant av byggindustrin. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka möjligheten att samla in realtidsdata genom en 
automatiserad insamlingsprocess i produktionsfasen hos ett byggföretag samt hur 
processen bidrar till kvalitetssäkring och ständiga förbättringar. Studien bör ge stöd 
och insikt i hur byggföretag kan bli mer effektiva vid insamling och hantering av stora 
mängder data och på så sätt arbeta med faktabaserade beslutsstrategier för att 
kvalitetssäkra sina produkter. Fyra frågeställningar utvecklades för att tydliggöra 
vilka teorier och vilken typ av information som erfordrades för att kunna formulera 
slutsatser.  
Den första frågan ämnade klargöra för vilka möjligheter som finns och vilka 
anpassningar som erfordrades i byggprocessen för hämtning av datavärden. Frågan 
ämnade även att klargöra de komplikationer som kan uppstå vid implementeringen 
av ett uppkopplat system. 

1. Vilka förutsättningar och barriärer finns vid implementering av en 
automatiserad datainsamlingsprocess i produktionsfasen i ett företag inom 
byggindustrin? 

Den andra frågan ämnade att ge förståelse för hur ett byggföretag arbetar med olika 
datainsamlingsprocesser. Genom att kartlägga en nuvarande datainsamlingsprocess 
gavs insikter i vilka brister som existerade samt vart potentiella 
förbättringsmöjligheter kunde appliceras. Vidare gavs även insikter till syftet med de 
mätningar som genomfördes samt vilka förväntningar företaget hade med dessa 
mätningar. 

2. Hur arbetar ett byggföretag med att samla in och lagra information under 
byggprocessen samt vad driver dem till att göra det? 

Den tredje frågan gav ett förslag på utformning av den automatiserade 
datainsamlingsprocessen. I utformandet ingick även vem eller vilka som har ansvar 
över delprocessen, hur datainsamlingen kunde bidra till och stärka byggföretagets 
kärnprocesser.  

3. Hur kan en automatiserad datainsamlingsprocess utformas inom ett 
byggföretags produktionsfas? 

Den sista frågan klargjorde möjligheterna med en automatiserad 
datainsamlingsprocess och hur den bidrog till kvalitetssäkring av byggprocessen. 
Frågan belyste också i vilken utsträckning en automatiserad datainsamlingsprocess 
kan fungera som ett förbättringsverktyg. Detta gav utrymme för hur arbetet med 
ständiga förbättringar kan användas inom byggprojekt.  
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4. Hur kan den automatiserade datainsamlingsprocessen bidra till att 
kvalitetssäkra byggprocessen och till ständiga förbättringar inom 
byggprojekt? 

1.4 Avgränsningar 
Studien var avgränsad till en fallstudie vid ett företag inom byggindustrin där fokus 
låg på att studera möjligheterna med att automatisera datainsamlingsprocesser inom 
byggproduktion med hjälp av tekniska lösningar. Byggprocessen avser endast 
flerbostadshus, därmed fokuserar studien enbart på datainsamling för den typen av 
bostäder. På grund av tid- och kunskapsmässiga skäl redogjorde studien inte på 
detaljnivå för hur ett avancerat informationshanteringssystem bör vara uppbyggt. 
Utformningen kommer därför endast att ge en grundläggande förståelse för systemets 
funktioner. Dessutom genomfördes inga kostnadsberäkningar för det framtagna 
datainsamlingssystemet. 

1.5 Disposition 
Studiens disposition bygger inledningsvis på de metoder och metodval som låg till 
grund för studiens empiriska undersökningar. Syftet med de empiriska 
undersökningarna var främst att ge insikter i den andra frågeställningen, hur den 
nuvarande datainsamlingsprocessen ser ut hos företaget samt vilka 
förbättringsmöjligheter som finns.  
Den teoretiska referensramen syftade till att definiera centrala begrepp och teorier 
inom det studerade ämnesområdet och redovisar tidigare akademisk forskning som 
var viktiga för studien. Tillsammans med de empiriska undersökningarna gav detta 
insiktsfull information om vilka förutsättningar och barriärer som fanns vid 
implementering av ett automatiserat datainsamlingssystem inom byggbranschen och 
utgjorde därmed grunden för den första frågeställningen.  
Med utgångspunkt i de två frågeställningarna genomfördes sedan en djupgående 
analys där empiri jämfördes med befintlig teori för att hitta intressanta samband och 
kartlägga potentiella förbättringsmöjligheter. Utifrån analysen kunde den tredje och 
fjärde frågeställningen besvaras och därefter genomfördes sedan en 
helhetsbedömning där slutsatser och rekommendationer slutligen gavs. Med detta i 
åtanke gavs ett förslag på hur ett övergripande datainsamlingssystem kan utformas 
inom företagets produktionsfas. I Figur 1.1 visualiseras sambandet över 
examensarbetets olika delar och dess disposition. 
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Figur 1.1 Visualisering av examensarbetets olika delar och dess samband, vilka 
bidrar till att uppnå studiens syfte. 
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2  Metod 
I följande kapitel redogörs för de metoder som använts, vilka metodval som gjorts samt 
motiveringar till valen. Vidare beskrivs också processen för studiens tillvägagångssätt gällande 
empirisk insamling och analys. Slutligen beskrivs studiens reliabilitet och validitet. 

För att säkerställa ett systematiskt genomförande och att studiens övergripande syfte 
uppnås, behövs en genomtänkt metod till genomförandet av studien. Myers (2013) 
definierar forskningsmetod som en strategi för att hitta empiriska data och konstaterar 
att valet påverkar hur data samlas in. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) väljer att 
skilja på forskningsmetoder och forskningsmetodik. Enligt dem avser 
forskningsmetoder tillvägagångssätt och tekniker för att samla in och analysera data. 
Forskningsmetodik avser istället attityd och förståelse för hur olika teorier och 
strategier kan tillämpas. I Tabell 2.1 presenteras övergripande de metoder och metodik 
som ligger till grund för den här studien. 

Tabell 2.1 Sammanställning över studiens valda metodik för varje metoddel. 

Metod Metodik 

Forskningssyfte Utforskande 

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urval Bedömningsurval 

Datainsamling Primär: Observation, semi-strukturerad intervju 
Sekundär: Dokumentation 

Dataanalys Deduktiv: Mönstermatchning 
Induktiv: Datavisning- och analys 

Tillförlitlighet Reliabilitet och Validitet 

2.1 Forskningssyfte 
Enligt Saunders et al. (2009) är forskningssyftet relaterat till studiens 
undersökningsfrågor, beroende på dess utformning kan forskningssyftet vara; 
förklarande, beskrivande, utforskande eller en kombination av dessa. Författarna 
menar även att på samma sätt som undersökningsfrågorna kan ha mer än ett syfte, 
kan även studien ha mer än ett forskningssyfte.  
En förklarande studie studerar en situation eller ett problem i syfte att förklara 
relationer mellan olika variabler. Vanligtvis handlar det om identifiering av orsak-
verkan-samband. (Saunders et al., 2009; Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2010)  
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En beskrivande studie fokuserar på att ge en beskrivning av en situation där forskaren 
bör ha en klar bild över fenomenet redan innan information samlas in (Saunders et al., 
2009). Zikmund et al. (2010) nämner också att genom att ha en tydlig bild av 
situationen på förhand, gör att studien leds till specifika ämnen.  
Utforskande studier har sin grund i att söka nya insikter och klargöra förståelsen över 
ett problem eller fenomen (Saunders et al., 2009). Zikmund et al. (2010) förklarar vidare 
att utforskande studier används som ett första steg där fortsatta studier kommer att 
behövas genomföras för att förse med mer avgörande underlag till det undersökta 
fenomenet.  

Då denna studie inte fokuserade på att hitta samband eller orsaker i det studerade 
ämnet har förklarande studie uteslutits. Beskrivande studie uteslöts också eftersom 
ämnet som undersöks är inte utforskat i byggbranschen och därmed erhölls ingen klar 
bild över fenomenet. Syftet med studien var att ge förslag på hur en automatiserad 
datainsamlingsprocess kan utformas i produktionsfasen hos ett byggföretag. Enligt de 
två första frågeställningarna innebar det att finna förutsättningar och barriärer vid 
implementering av ett automatiserat datainsamlingssystem och även studera hur den 
nuvarande processen såg ut samt skapa en förståelse kring den. Dessa skapade 
därmed förståelse för ett fenomen. Den tredje undersökningsfrågan beskrev hur ett 
nytt system kan användas samt gav nya insikter till användning av ett nytt system. 
Därmed har den genomförda studien forskningssyftet utforskande. 

2.2 Forskningsansats 
Forskningsansatsen är ett sätt att bestämma vad för typ av utformning det logiska 
resonemanget i studien följer. Det logiska resonemanget beskriver på vilket sätt 
studien testar teorier och relationen mellan teori och studie (Greener, 2008). Enligt 
Bryman och Bell (2007) finns det tre olika forskningsansatser som utformningen kan 
anta; deduktiv, induktiv samt abduktiv.  
Deduktiv ansats innebär att först utveckla en teori eller hypotes och utforma en 
forskningsstrategi för att sedan testa hypotesen (Saunders et al., 2009). Bryman och 
Bell (2007) förklarar att hypotesen ska härledas och sedan översättas i operativa 
termer. Denna ansats ger en mer tydlig tidsram då det är enklare att förutspå 
tidplaneringen samt att insamling av data oftast kan göras under en tagning (Saunders 
et al., 2009).  

Induktiv ansats lägger först fokus på studien, och genom utredning av olika 
forskningsmetoder genereras teori från studien (Greener, 2008). Saunders et al. (2009) 
beskriver vidare att först erhålla en förståelse över vad som sker och utifrån analys av 
insamlade data kan teori sedan formuleras. Emellertid finns det en högre risk att den 
insamlade data inte är användbart och därmed inte visar några tydliga datamönster, 
vilket påverkar teoribildningen. 
Abduktiv ansats är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Det börjar med 
fokus på studien likt ett pussel och därefter söks olika sätt att förklara studien genom 
att skifta mellan teorier och dataanalys (Bryman & Bell, 2007). Enligt Mantere och 
Ketokivi (2012), används abduktion för att skapa den bästa förklaringen för att besvara 
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studiens syfte. Författarna förklarar även att det kan ses som en dialogisk process 
mellan teori och empiri.  
I denna studie användes en abduktiv forskningsansats. Etablerade teorier har 
tillsammans med empiriska data från fallstudien undersökts och kompletterat 
varandra. Studien utgick från teorier som processledning och offensiv 
kvalitetsutveckling för att kunna genomföra delar av den empiriska undersökningen, 
samtidigt har även teorier samlats in under empiriinsamlingen. Den analys som 
genomförts har därefter skapat en modell för studiens syfte och gett förståelse för det 
fenomen som har undersökts. På så sätt skapades en iterativ process mellan teorier 
och insamlade data. 

2.3 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategin är en förutsättning för att kunna besvara studiens frågeställningar 
och i sin tur studiens syfte. Greener (2008) förklarar att vid val av forskningsstrategi är 
det viktigt att ha i åtanke vad studien klarar av och inte klarar av att uppnå och hur 
det påverkar vad som krävs för att ge svar på frågeställningarna. Några exempel på 
forskningsstrategier är; experiment, enkätundersökning, arkivforskning och fallstudie 
(Yin, 2009).  
Enligt Hakim (2000) är syftet med experiment att studera olika variablers 
orsakssamband för att finna kopplingar och möjliga effekter. Saunders et al. (2009) 
förklarar vidare att experiment oftast används inom förklarande eller utforskande 
studier. Då den genomförda studien inte fokuserade på att förklara samband av olika 
variabler har experiment uteslutits i denna studie.  
Även enkätundersökning är associerat med utforskande och beskrivande studier. I en 
sådan strategi insamlas både standardiserade kvantitativa data och öppna kvalitativa 
data in för att kunna dra generella slutsatser som är representativa för hela population 
(Saunders et al., 2009). Undersökningsfrågor associerade med en enkätundersökning, 
är ofta utformade med ”vem, vad, var, hur mycket och hur många” frågor (Yin, 2009). 
Den här typen av strategin uteslöts också då studien inte behandlar den typen av 
undersökningsfrågor.  
Enligt Saunders et al. (2009) är arkivforskning en forskningsstrategi där ett 
administrativt register och dokument används som källor. Vidare beskriver 
författarna att studien måste vara bunden till existerade data och undersöka det 
förflutna eller förändringar över tid. Då den genomförda studien hade till syfte att 
utforska ett fenomen som kan användas i framtiden utifrån existerade data och 
litteratur uteslöts arkivforskning. 
Syftet med studien var att analysera datainsamlingsprocessen hos JM och studera 
möjligheten med en automatiserad datainsamlingsprocess. Studien ämnade att 
besvara ”hur-frågeställningar” kopplade till ett företag för att skapa förståelse över en 
verklig process som antagits, och därmed valdes fallstudie som forskningsstrategi. Yin 
(2009) beskriver fallstudie som en strategi där fokus är på modern företeelse inom ett 
verkligt sammanhang där forskare har lite kontroll över händelser. Morris och Wood 
(1991) förklarar vidare att fallstudie tillåter att få en förståelse för studiens 
undersökningsrum och de processer som antagits. Fallstudie gav möjlighet att studera 
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JM:s datainsamlingsprocess på detaljnivå, vilket är enligt Zikmund et al. (2010) en stor 
fördel med strategin för att identifiera relationer inom processen.  
Yin (2009) förklarar i sin litteratur att fallstudie kan ha fyra olika typer av utformande 
beroende på dimensionerna enfallsstudie/multipelstudie och inbäddad/holistiskt 
angreppssätt. Yin (2009) och Saunders et al. (2009) beskriver att enfallsstudie är 
lämpligt vid representation av kritiska fall, alternativt vid extrema och unika fall. Den 
ger även utrymme att studera ett fenomen som inte tidigare har studerats förklarar 
Saunders et al. (2009). Yin (2009) nämner att det finns en potentiell sårbarhet med 
fallstudie, det krävs en större noggrannhet av forskarna för att minimera risker för 
misstolkningar. Multipelstudie består av flera olika fall där syftet är att undersöka om 
resultatet av första fallet förekommer i de andra, och på så sätt kunna göra en 
generalisering (Saunders et al., 2009). Yin (2009) menar att generaliseringsmöjligheten 
ger större fördel för multipelstudie i jämförelse med enfallsstudie, däremot kräver det 
omfattande resurser och tid för att studera samtliga fall.  
I sin litteratur, beskriver Yin (2009) att angreppssätten inbäddad eller holistisk kan 
användas inom antingen enfall- eller multipelstudie. En inbäddad studie undersöker 
underenheter inom organisationen, vilket exempelvis kan vara en avdelning eller 
arbetsgrupp (Saunders et al., 2009). En holistisk studie behandlar hela organisationen 
som helhet och undersöker den globala karaktären av en organisation (Yin, 2009).  
Då studien undersökte ett fenomen som inte tidigare har studerats inom företaget var 
studien av typen inbäddad enfallsstudie. På grund av begränsade resurser och tidsram 
var det inte heller möjligt att genomföra en multipelstudie. Studien syftade inte till att 
studera företaget i helhet, utan en bestämd enhet inom verksamheten var den centrala 
grunden för studien och därmed hade studien en inbäddad karaktär. Yin (2009) och 
Saunders et al. (2009) menar att det finns en viss osäkerhet med strategin fallstudie och 
att den inte är lika vetenskaplig som resterande strategier menar dem. Trots det 
förklarar författarna att fallstudie ger möjligheten till att studera verkliga specifika 
händelser och ge källa till nya forskningsfrågor, bara det klargörs tydligt vad som 
ämnas att studeras. 

2.4 Urval 
Enligt Saunders et al. (2009) styrs urvalsmetoden av studiens frågeställningar, 
studiens syfte samt olika begränsningar kopplade till tid och tillgång till data. 
Författarna nämner att det inte alltid är möjligt att samla in och analysera data från 
varje gruppmedlem i en given population. Ett urval kan istället genomföras där en 
delmängd av populationen studeras för att bygga slutsatser om hela populationen. 
Greener (2008) bygger vidare på att urvalsgruppen ska kunna representera hela 
populationen genom att slutsatser ska kunna dras utifrån den information som ges. 
Ett urval bygger på olika tekniker, dessa kategoriseras vanligtvis i sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval (Zikmund et al., 2010).  
Sannolikhetsurval består av slumpmässigt urval där varje medlem av populationen 
har en lika stor sannolikhet att väljas och inget praktiskt urval sker (Zikmund et al., 
2010). Greener (2008) förklarar att urvalet är oftast representativ för hela populationen 
vilket medför att urvalsfelet är lågt. Enligt Saunders et al. (2009) och Zikmund et al. 
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(2010) finns det olika tekniker av sannolikhetsurval; slumpmässigt urval, systematiskt 
urval, stratifierad urval, klusterurval och flerstegsurval. Dessa kommer inte att 
förklaras närmre eftersom studien använde sig av ett icke-sannolikhetsurval.   
Bryman och Bell (2007) menar att det ibland är omöjligt att använda sannolikhetsurval 
på grund av tid- och kostnadsmässiga skäl. Vidare förklarar författarna att en viss 
grupp ibland kan representera populationen så pass bra att forskare inte vill gå miste 
om möjligheten. I dessa fall kan icke-sannolikhetsurval användas, där urvalet väljs 
utifrån personlig bedömning och bekvämlighet och inte utifrån slumpmässigt val 
(Zikmund et al., 2010). För att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte valdes 
representativa personer ut som har en god insikt i det studerade ämnesområdet, samt 
utgör en del av de processer som undersöktes.  
Enligt Zikmund et al. (2010) finns det tre olika tekniker inom icke-sannolikhetsurval; 
kvoturval, bekvämlighetsurval och bedömningsurval. Saunders et al. (2009) beskriver 
ytterligare två urvalstekniker i denna kategori; snöbollsurval och självvalda urval.  
Kvoturval ska säkerställa att olika delgrupper av populationen är representerade på 
relevanta egenskaper som den exakta populationen utredaren önskar (Zikmund et al., 
2010). Kvoturval lämpar sig bäst i studier där det finns bestämda kvoter som måste 
fyllas. Zikmund et al. (2010) beskriver att bekvämlighetsurval syftar till att erhålla 
information från de personer som är lättillgängligast och inte de som passar bäst till 
studien. Denna typen av urval passar bäst i populationer med väldigt låg variation. 
Saunders et al. (2009) förklarar att i snöbollsurvalet väljs respondenter initialt utifrån 
sannolikhetsmetoder och baserat på deras uppgifter kan ytterligare respondenter 
erhållas. Detta ger möjlighet att lokalisera specifika individer som är passande till 
studien och som vanligtvis kan vara svåra att identifiera. Författarna beskriver vidare 
att det självvalda urvalet är ett sätt att tillåta de individer som vill att delta i studien, 
exempelvis genom ett frågeformulär. 
Bedömningsurval är en teknik som utgår ifrån utredarens bedömning om lämpliga 
egenskaper eller specifik kunskap som efterfrågas av de valda individerna. Utredaren 
väljer därmed utifrån vad som passar studien bäst, även om de inte är helt 
representativa för hela populationen och riskerar högre urvalsfel (Zikmund et al., 
2010). Neuman (2005) bygger vidare på att bedömningsurval oftast används i 
fallstudier vid små urval som i synnerhet är informativa. I denna studie användes ett 
bedömningsurval då det av det representerade urvalet efterfrågades erfarenhet och 
god expertis inom det studerade ämnesområdet. Tillsammans med kontaktpersonen 
på fallföretaget var det enkelt att identifiera personer till det representativa urvalet.  

2.5 Datainsamling 
Beroende på om studien är kvantitativ eller kvalitativ och vilken urvalsmetod som 
används, finns det olika sätt att samla in data på. Insamlingsmetoderna genererar 
antingen primär- eller sekundärdata. Primärdata samlas in för studiens syfte, 
sekundärdata är befintliga data som kan användas för att uppnå syftet med studien 
(Saunders, et al., 2009). Enligt litteraturen finns det en rad olika metoder att samla in 
data, dock kommer följande stycken endast att beskriva de insamlingsmetoder som 
har använts till denna studie. 
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2.5.1 Primärdata 
Primärdata som användes i denna studie kommer ifrån observationer och intervjuer. 
Enligt Saunders et al. (2009) kan observationer genomföras genom deltagande 
observation eller strukturerad observation. Vidare förklarar författarna att deltagande 
observation används främst för kvalitativa studier och strukturerad observation 
används för kvantitativa studier. Undeer studien genomfördes observationer via 
deltagande observation. Enligt Gill och Johnson (2002) finns det fyra olika roller inom 
deltagande observation;  

• Komplett deltagare 
• Komplett observatör 
• Observatör som deltagare 
• Deltagare som observatör 

Enligt Creswell (2014) och Saunders et al. (2009), är ens identitet som komplett 
deltagare dold och utföraren har en förstahandsupplevelse med de observerade 
personerna genom att delta i aktiviteter. Även identiteten för komplett observatör är 
dold men i detta fall är inte deltagaren med i aktiviteterna. Varken komplett deltagare 
eller komplett observatör avslöjar syftet med deras studier. Författarna förklarar 
vidare att observatör som deltagare klargör syftet med insamlingen av data, men 
deltar inte i aktiviteter utan agerar mer som en åskådare. Den sista rollen, deltagare 
som observatör, klargör också sitt syfte samt deltar i de olika aktiviteterna. 
Vid observationerna i denna studie utgjordes rollen av observatör som deltagare. På 
så sätt lades all fokus på diskussion med deltagare och insikter i hur arbetet gick 
tillväga. Den här typen av observationer gjordes både innan och efter intervjuerna. 
Syftet med att genomföra observationer före intervjuerna var att erhålla en djupare 
förståelse över arbetet och byggprocessen i allmänhet, för att sedan utveckla och 
modifiera intervjuunderlaget vid behov. Observationen efter intervjuerna syftade till 
att ge en klarare förståelse över byggprocessen samt ge stöd till den tredje 
undersökningsfrågan, som ämnade att utforma ett förslag på en ny metod för 
datainsamling. 
Den andra primära datainsamlingsmetoden som genomfördes var intervjuer. Enligt 
Saunders et al. (2009) och Creswell (2014) finns det olika typer av intervjuer beroende 
på hur formell och strukturerad forskaren vill att de ska vara. Författarna beskriver de 
olika typerna som; strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. Vid en 
kvantitativ studie används oftast strukturerade intervjuer på grund av att deras 
standardiserade utformning (Zikmund, et al., 2010). Vidare förklarar författarna att 
semi-strukturerade intervjuer fokuserar på specifika delar av problemet med syftet att 
frågorna ska generera mer öppnare och djupare svar. Under intervjun kan frågor 
tillkomma beroende på hur stämningen är och resultatet är enklare att tolka. Syftet 
med en ostrukturerad intervju är att få en stor insikt i ämnet och förståelse för ovanliga 
beteenden. Det är ingen formell intervju utan intervjuaren har frihet att ställa frågor 
hur den vill beroende på situationen (Saunders et al., 2009; Zikmund et al., 2010).  
I den här studien användes både ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer för 
att erhålla ett kvalitativt underlag till analysen. Den ostrukturerade intervjutekniken 
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användes i samband med observationerna som gjordes på byggarbetsplatsen. 
Information samlades in genom informella intervjuer i syfte till att skapa en klarare 
bild över byggprocessen. Därmed gjordes inget intervjuunderlag i förväg, utan 
intervjuerna var baserade på öppna samtal. De semi-strukturerade intervjuerna 
användes för att både ha struktur i intervjun men även friheten att tillägga 
kompletterande frågor samt följa upp svar med tilläggsfrågor. På så sätt var dessa 
intervjuer båda formella och informella. Syftet med intervjuerna var att erhålla 
förståelse för arbetet ute påbyggarbetsplatsen samt vad personer inom 
verksamhetsutvecklingen hade för synpunkter. 

De teorier som söktes fram för att stödja studiens frågeställningar utgjordes av artiklar. 
Artiklarna söktes fram främst med hjälp av databaserna Google Scholar och Scopus. 
Sökning av vetenskaplig litteratur av ämnet ”IoT inom byggindustrin” visade på att 
det är ett utforskat och populärt ämne, och det gick att hitta studier upp till 20 år 
tillbaka. 

2.5.2 Sekundärdata 
Sekundärdata beskrivs av Saunders et al. (2009) och Zikmund et al. (2010) som data 
som redan har samlats in för andra forskningsändamål, men har viss relevans och 
användbarhet för din forskning. Zikmund et al. (2010) förklarar vidare att den främsta 
fördelen med sekundärdata är tillgängligheten, utöver det är den även billigare och 
går oftast fortare att förvärva i jämförelse med primärdata. Tillgängligheten var en av 
anledningarna till varför sekundärdata samlades in till denna studie. Inledningsvis 
insamlades sekundärdata för att erhålla bättre insikt i problematiseringen och därmed 
formulera studiens undersökningsfrågor. Därefter har sekundärdata insamlats i 
ytterligare skeden för att komplettera den använda primärdata. 
Många forskare har klassificerat sekundärdata på flera olika sätt, dessa har sedan 
Saunders et al. (2009) klassificerat i sin litteratur som; dokumentation, enkätbaserade 
data och data som har sammanställts från flera källor. Enkätbaserade data är 
information som har samlats in genom olika typer av formulär. Saunders et al. (2009) 
nämner även data från flera källor, vilket beskrivs som flera olika datamängder som 
har kombinerats för att bilda en egen datamängd. Den tredje typen, dokumentation, 
beskriver Saunders et al. (2009) som antingen skriftlig eller icke-skriftligt material. Den 
här studien använde skriftligt material till företagsbeskrivning som hämtades från 
företagets intranät samt till den empiriska undersökningen. Det icke-skriftliga 
materialet hämtades främst ifrån en video-inspelning av företagets VD. Materialet gav 
inspiration till studiens problematisering och företagsbeskrivning. 

2.6 Dataanalys 
För att erhålla förståelse kring den insamlade data måste en dataanalys göras. Creswell 
(2014), Saunders et al. (2009) och Zikmund et al. (2010) beskriver att dataanalysens 
genomförande beror på om studien är kvalitativ eller kvantitativ, vilket i sin tur styr 
vad för information som har samlats in. Då den genomförda studien var kvalitativ, 
förklaras endast hur dataanalysen genomfördes för en sådan studie.  
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Creswell (2014) beskriver att en dataanalys genomförs för att tolka och skapa förståelse 
av den insamlade kvalitativa data. Vidare förklarar Sreejesh, Mohapatra och Anusree 
(2014) att en dataanalys spelar en viktig roll när det gäller att omvandla data i 
verifierbara uppsättningar av välgrundade bedömningar och slutsatser. Innan 
dataanalysen kan påbörjas är det viktigt att förbereda data utifrån några steg; 
redigering, transkribering och gruppering av data (Saunders, et al., 2009; Sreejesh, et 
al., 2014).  
Vid redigering kan frågor från intervjuer följas upp där svaren behöver antingen 
redigeras eller kompletteras. Transkribering görs ifall en mängd data har samlats in 
via ljudinspelning och måste översättas till skriftlig form. För att inte gå miste om 
värdefull information, spelades intervjuerna in och transkriberades, för att sedan 
använda och sammanfatta citat. Creswell (2014), Saunders et al. (2009) och Sreejesh et 
al. (2014) förklarar att data kan grupperas genom olika processer. Författarna nämner 
att text och bilder kan kategoriseras på olika sätt för att finna eventuella relationer i 
data. Saunders et al. (2009) beskriver ytterligare två tekniker; summering och 
strukturering. Vid summering produceras en sammanfattning av de viktigaste 
punkterna baserat på innehållet från intervjuer och observation (Kvale, 1996). 
Strukturering av data består av en berättande strukturering, med en början, mitt och 
slut, för att skapa en sammanhängande berättelse (Saunders, et al., 2009). Till denna 
studie användes summering och strukturering av data som grupperingsprocess. All 
data som samlades in och transkriberades sammanfattades i olika huvudteman för att 
skapa en tydligare bild över datainsamlingen. Studien genomförde även en 
strukturering till den andra frågeställningen i form av kartläggning av den nuvarande 
byggprocessen. Detta innebar att en del av den insamlade data beskrev hur processen 
var uppbyggd och gick tillväga från start till slut. 
När förberedelserna har gjorts och det initiala arbetet för dataanalysen är klar, 
beskriver Bryman och Bell (2007) och Saunders et al. (2009) att kvalitativa data kan 
vidare analyseras genom deduktiv eller induktiv procedur. Vid deduktiv procedur 
utgår dataanalysen ifrån ett färdigställt teoretiskt ramverk, medan induktiv procedur 
bygger upp ett teoretiskt ramverk i samband med analys av data. Studien har 
kombinerat både deduktiva och induktiva procedurer. Teoretiska ramverket i studien 
utvecklades först för att därefter samla in data och besvara den andra frågeställningen 
genom observation och intervjuer med produktionen. Tredje frågeställningen 
besvarades utifrån att först analysera data och därefter skapa modell. Utifrån modellen 
i den tredje frågeställningen och teorier från mönstermatchningen var det sedan 
möjligt att besvara den fjärde frågeställningen. Den första frågeställningen utgick från 
både litteraturstudien men gav även nya insikter till teorier efter analys av data som 
genererats utifrån intervjuer med företagets verksamhetsutveckling och externt 
företag. 
Enligt Yin (2009) finns det fem olika tekniker för proceduren av dataanalys i syfte att 
utveckla den interna och externa validiteten. Av dessa fem användes 
mönstermatchning till den deduktiva proceduren på grund av att den passar väldigt 
bra till fallstudier och att studien hade ett färdigställt teoretiskt ramverk till den första, 
andra och fjärde frågeställningen innan datainsamlingen påbörjades. 
Mönstermatchningen innebar att betydande koncept som förklarar resultatet kunde 
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förutses utifrån det teoretiska ramverket av litteraturstudien (Yin, 2009). Vidare 
förklarar Saunders et al. (2009) att hot till validiteten kan reduceras om resultatet 
matchar de förutsedda idéerna. Till den induktiva proceduren användes tekniken 
datavisning och dataanalys som Miles och Huberman (1994) beskriver i sin bok. 
Tekniken fokuserar först på att sammanfatta och förenkla data, därefter organisera 
data genom visuella hjälpmedel för att slutligen dra slutsatser. I Figur 2.1 presenteras 
hur de olika delarna av den genomförda studiens dataanalys hänger ihop. Under 
förberedelsefasen genomfördes förenkling av data för att sedan sammanfattas. 
Därefter organiserades den sammanfattande data genom utformning av 
nätverksdiagram för att visa samband mellan olika huvudteman samt delarna som 
bygger upp dem. På så sätt skapades en visualisering som underlättade vid 
identifiering av relationer mellan olika variabler och huvudteman. 

 
Figur 2.1 Illustration över hur de olika stegen i dataanalysen hänger ihop. 

2.7 Studiens trovärdighet 
När ett forskningsprojekt har genomförts är det viktigt att studien accepteras som 
vetenskapligt bevis. Det betyder att studiens innehåll är trovärdigt och är baserat på 
korrekta slutsatser. För att veta om den genomförda studiens innehåll är trovärdig 
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eller ej, beskriver Saunders et al. (2009) att det är möjligt att kontrollera studiens 
reliabilitet och validitet.  

2.7.1 Reliabilitet 
Yin (2009) beskriver reliabilitet som möjligheten att genomföra studien igen med 
samma metodik och uppnå samma resultat och slutsatser som i originalstudien. 
Bryman och Bell (2007) förklarar att studien är tillförlitlig om resultatet är repeterbart. 
För att kunna genomföra studien igen, menar Yin (2009) att det måste finnas 
tillhörande dokument som andra forskare kan ta del av för att möjliggöra proceduren. 
Författaren förklarar att målet med reliabilitet är att minimera antal fel och partiskhet 
i studien. Ett grundläggande sätt för att förebygga tillförlitlighetsproblem, är genom 
att göra så många steg som möjligt handlingsdugliga i studien. Enligt Saunders et al. 
(2009) finns det olika hot mot reliabiliteten beroende på datainsamlingstekniken eller 
dataanalysmetoden. Yin (2009) förklarar vidare att för fallstudie kan reliabiliteten 
testas i datainsamlingsfasen.  

För att erhålla en hög reliabilitet på sekundärdata menar Dochartaigh (2002) att källor 
till data och övrig information ska kontrolleras, vilket genomfördes i denna studie. De 
material som studien har tagit del av från fallföretagets intranät kontrollerades genom 
att säkerställa att personerna bakom utgivningen tillhör fallföretaget och att materialet 
är gedigen. Primärdata samlades in genom semi-strukturerade intervjuer, 
ostrukturerade intervjuer och observationer. Saunders et al. (2009) förklarar att för 
semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer är reliabiliteten lägre eftersom det 
saknas standardisering på frågorna. Därmed är det inte lika hög sannolikhet att erhålla 
likadan information om studien repeteras. Då studien genomfördes hos ett specifikt 
företag för att utforska problemlösningar var det viktigt att klargöra att det inte är lika 
realistiskt att erhålla exakt samma svar om studien replikeras men däremot kan det 
öppna möjligheter för fortsatta studier. Vidare är uppfattningen att branschen som 
helhet är påväg åt samma håll och därmed bör liknande resultat erhållas oberoende 
av hos vilken aktör fenomenet studeras.  
Ett annat hot som Saunders et al. (2009) nämner är risken att intervjuaren är partisk 
och vinklar sina egna tolkningar vilket påverkar kvaliteten på data. För att öka 
kvaliteten spelades de semi-strukturerade intervjuerna in och intervjumallarna 
skickades till respondenterna i förväg. Inspelningarna var ett sätt att säkra information 
om osäkerhet uppstod vid dataanalysen genom att lyssna på de exakta uttalade orden 
vid intervjun. Intervjumallarna skickades till respondenterna innan mötet för att 
förbereda dem hur intervjun var uppbyggd. På så sätt skapades en trygghet hos 
respondenterna, och utöver det betraktades inte heller några personliga frågor. Vid 
ostrukturerade intervjuerna var syftet att skapa en djupare förståelse till 
byggprocessen och därmed fanns det bara anteckningar av information till en viss del. 

Saunders et al. (2009) nämner även hotet att respondenterna kan vara partiska. 
Personer som blir intervjuade kan välja att vara försiktiga med den information som 
de delger sig av och väljer att inte ge fullständig information. För att överkomma detta 
hot intervjuades flera olika personer från diverse avdelningar för att erhålla en bredare 
förståelse. Utöver det ställdes inte några konkreta frågor som rörde deras insatser i 
arbetet och då deltagarna frivilligt blev intervjuade, ansågs respondenternas 
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partiskhet att vara låg. Personerna som intervjuades hölls anonyma i studien, däremot 
framgick det vilken befattning de har inom verksamheten för att stärka studiens 
reliabilitet. 
Vid observation uppkommer hotet att observatören är partisk där ens egna 
uppfattningar anses vara korrekt för tolkningar (Saunders et al., 2009). För att minska 
på hotet kontrollerades situationen genom att slutsatser delades med till berörda 
personer för att säkerställa att informationen har tolkats på rätt sätt (Saunders et al., 
2009). Robson (2002) förklarar även vikten av att inte vara i vägen vid 
datainsamlingsprocessen för att inte stressa de som blir observerade. 

2.7.2 Validitet 
Saunders et al. (2009) menar att validitet avser huruvida resultatet av studien 
presenterar vad studien avser att mäta. Vidare beskriver Bryman och Bell (2007) att 
validitet handlar om integriteten av de slutsatser som genereras från en del av studien. 
Utöver reliabilitet beskriver Yin (2009) att även validitet måste diskuteras för att 
säkerställa studiens kvalitet. Validitet kan delas in i; intern validitet, extern validitet 
och begreppsvaliditet. 
Enligt Bryman och Bell (2007) avser intern validitet främst frågan om orsakssamband. 
Yin (2009) förklarar att intern validitet passar till förklarande studier där samband 
mellan variabler sökes. Även om den genomförda studien inte syftade till att förklara 
samband, ansågs att validitetshot i analysmetoden mönstermatchning kunde 
reduceras då resultatet matchade de förutsedda idéerna och koncepten. Variabler i den 
här studien var av karaktären egenskaper som påverkade utformningen av den 
automatiserade datainsamlingsprocessen samt faktorer som bidrog till ständiga 
förbättringar.  
Den andra typen av validitet är enligt Yin (2009) extern validitet. Författaren beskriver 
extern validitet genom att definiera det område som studiens resultat kan 
generaliseras till. Saunders et al. (2009) beskriver extern validitet som i vilken 
utsträckning forskningsresultatet är generaliserbar, om det kan appliceras till andra 
forskningsstudier. Författarna Bryman och Bell (2007) samt Saunders et al. (2009) 
förklarar att forskningsstrategin fallstudie är allmänt svår att generalisera, och fokus 
bör istället vara på att tydligt förklara vad som specifikt sker i studien. Då den 
kvalitativa studien endast genomförde en fallstudie hos JM var det svårt att 
generalisera resultaten till andra branscher eftersom dataanalysen är specifikt baserad 
på byggbranschen och JMs situation. Däremot finns det möjlighet att använda studien 
som en grund till andra forskningsstudier eller till fortsatta studier. 
Begreppsvaliditet är den tredje typen av validitet och handlar om att identifiera 
korrekta operativa åtgärder för det ämne som studeras (Yin, 2009). Saunders et al. 
(2009) förklarar begreppet som i vilken utsträckning frågorna vid insamling av data 
mäter vad de är avsedda att mäta. Då intern validitet används vid dataanalysen i 
studien och extern validitet används i fasen forskningsstrategin, menar Yin (2009) att 
begreppsvaliditet blir väsentligt vid fasen datainsamling. För att öka 
begreppsvaliditeten i studien, användes flera olika källor till datainsamlingen och 
utkast till delar av rapporten granskades av viktiga informanter för att säkerställa 
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noggrannheten i studien. Vid validering av sekundärdata granskades sättet hur 
informationen hade samlats in på. Saunders et al. (2009) menar att företag hävdar att 
deras organisationsdokument är tillförlitliga, dock finns det oftast avvikelser och 
felaktigheter. För primärdata beskriver författarna att validitet från intervjuer beror på 
i vilken utsträckning forskaren får tillgång till deltagarnas kunskaper och erfarenhet, 
och kan skapa en korrekt uppfattning. Genom inspelning av intervjuer och 
återkoppling av empirin, kunde det bidra till en ökad validitet i studien då tolkningen 
av respondenternas svar blev mer noggrann. Utformningen av intervjuerna gav 
möjlighet till att klargöra otydligheter kring frågorna och därmed kunde ämnet 
diskuteras från olika synvinklar, vilket skulle kunna stärka validiteten.
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3  Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för vilka teorier som ligger till grund för dom empiriska 
undersökningarna och den analys som genomförs. Här definieras också centrala begrepp inom 
det studerande ämnesområdet. 

I en miljö av ökad konkurrens och där de externa kundkraven på kvalitet ständigt 
ökar, är det oundvikligt för organisationer att ständigt sträva efter att förbättra 
kvaliteten på de egna produkterna och processerna. Detta har medfört att 
kvalitetsfrågor och arbetet med kvalitetsutveckling har fått allt större fokus i 
verksamheter (Menicou, Vassiliou, Christou, & Charalambides, 2010). Bergman och 
Klefsjö (2012) menar att detta arbete är välmotiverat ur ett kostnadsperspektiv och 
tillägger att det alltid går att åstadkomma en bättre output i form av högre kvalitet till 
en lägre kostnad. Författarna fastställer också att framgångsrika organisationer som 
på ett proaktivt och systematiskt sätt arbetar med kvalitetsutveckling ofta når stora 
framgångar i form av en bättre marknadsposition, lägre interna kostnader, minskade 
kassations- och omarbetningskostnader, kortare ledtider, högre produktivitet och 
nöjdare kunder.  

3.1 Kvalitet inom byggindustrin 
Kvalitet inom byggindustrin är ett ytterst omfattande och komplext område som 
innefattar varierande arbetsförhållanden, där projekt är unika, ej platsspecifika, 
involverar flera aktörer, varierande väderförhållanden och omfattande regelverk som 
måste tas i beaktning. Menicou et al. (2010) tillägger att en bidragande orsak till att 
kvalitetsfrågor blivit så aktuellt inom branschen är att den involverar omfattande och 
påkostade byggprojekt som efter färdigställande kommer att utsättas för ett dagligt 
och långvarigt bruk. Inte sällan finns det även ett stort engagemang från kunden under 
bygg- och köpprocessen, vilket enligt Dikmen, Talat Birgonul och Kiziltas (2005) har 
gjort arbetet med kvalitetsfrågor till en differentieringsfaktor gentemot konkurrenter 
och en avgörande orsak för potentiella köpare. 
Kam (2000) påstår att kvalitet kan ha flera olika syften vilka kan kategoriseras enligt 
jämförelse, kvantifiering och lämplighet. Författaren menar att jämförelse avser hur 
likvärdiga produkter rangordnas på en relativ basis, kvantifiering är när en produkt 
utsätts för tekniska och statistiska mätningar för att avgöra dess kvalitet och 
lämplighet avser hur väl produkten tillfredsställer ett givet behov. Arditi och 
Gunaydin (1997) väljer istället att definiera kvalitet som förmågan att möta de rättsliga, 
estetiska och funktionella kraven på ett projekt. Vidare menar författarna att den 
rättsliga och lagstiftande aspekten av kvalitet syftar till styrning av konsulter under 
slutförandet av ett projekt medan estetisk kvalitet syftar till hur väl en byggnad 
smälter in, med avseende på fysiska och psykiska effekter. Slutligen hänvisar Arditi 
och Gunaydin (1997) till den funktionella aspekten, vilken också innefattar 
ekonomiska aspekter, som kan berikas med en ergonomisk utformning. I den här 
studien användes Kams (2000) definiton av kvalitet då den är mer passande till 
byggproduktionen, vilket studien är avgränsad till.  
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3.1.1 Kvalitetssäkring 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att kvalitetssäkring omfattas av 
kvalitetsledningssystem som sammanfattar aktiviteter och metoder, samt utgör en del 
av kvalitetsutveckling innan produktion. Metoderna bygger på rutiner och riktlinjer i 
syfte att strukturera kvalitetsrelaterad information från processer. Chin, Kim och Kim 
(2004) menar att dessa metoder oftast följer kvalitetsstandarderna ISO 9000 och ISO 
9001 för att certifiera processer i verksamheten inom kvalitet.  

Enligt Burati, Farrington och Ledbetter (1992) samt Lambeck och Eschemuller (2008) 
handlar kvalitetssäkring inom byggindustrin om de metoder ägare och entreprenörer 
använder i kvantitativa och kvalitativa mätningar. Författarna förklarar att 
mätningarna ska säkerställa att tillräcklig information om en produkt, process eller 
tjänst kommer att uppfylla kontraktraven. Fathi och Brilakis (2013), Fredericks, 
Abudayyeh, Choi, Wiersma och Charles (2005) samt Kanji och Wong (1998) förklarar 
att kvalitetssäkringsprocesser genomförs främst med pappersblanketter och manuella 
insatser. Författarna menar att detta kan resultera i avvikelser, höga kostnader, 
arbetsbesvär samt är tidskrävande vilket kan resultera i förseningar av projektet.  
För att förbättra byggkvaliteten på olika sätt, påstår Lu, Huang och Li (2011) att RFID-
teknologin kan användas. Genom teknologin blir information synlig och spårbar, 
vilket ska underlätta kvalitetstest förklarar författarna. Ett exempel på 
användningsområde för RFID-teknologi är maskiners kvalitet och funktion. Akinci et 
al. (2006) bygger vidare på att inbäddade sensorer är en annan sorts teknologi som 
möjliggör förbättrad kvalitetssäkring i byggindustrin. I stycke 3.3.2 Automatisk 
datainsamling beskrivs teknikerna mer utförligt.  

3.1.2 Kvalitetskontroll 
Akinci et al. (2006) menar att kvalitetskontroll handlar om att mäta det faktiska 
resultatet från de genomförda aktiviteterna och därefter jämföra det med de 
förutbestämda målen. Det uppmätta resultatet ska även kunna jämföras med olika 
rutiner i uppsatta kvalitetsstandarder (Akinci et al., 2006). Bergman och Klefsjö (2012) 
förklarar ytterligare att syftet med kvalitetskontroll är att studera defekter efter 
produktion men förespråkar att kontrollen genomförs redan under produktionen för 
att åtgärda defekter direkt.   
Leung, Mak och Lee (2008) redogör att syftet med kvalitetskontroll inom 
byggindustrin är att tillhandahålla en kvalitetsprodukt som är tillfredsställande för de 
inblandade intressenterna, att kvalitetsprodukten uppfyller uppsatta 
kvalitetsstandarder samt är färdigställd inom en given tidsram. Enligt författarna är 
övervakning på byggarbetsplatsen en avgörande del inom kvalitetskontrollen. 
Övervakningen genererar information till projektledaren att bland annat utveckla 
beredskapsplaner för att förhindra avvikelser och katastrofer (Leung et al., 2008). Yates 
och Lockley (2002) intygar att kvalitetskontroll är en viktig faktor för att förhindra fel 
i byggkonstruktionen. 

Akinci et al. (2006) anger att metoderna för kvalitetskontroll oftast ger data vid specifik 
plats och tid, vilket ska representera hela arbetet som utförs. Författarna förklarar att 
den genererade data tolkas oftast manuellt och är inte elektroniskt integrerade i 
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projektets utformning och tidsplan. Författarna framför att metoder som inbäddade 
sensorer, laserskanning och RFID kan ersätta manuell kvalitetskontroll.  I sin artikel 
har Akinci et al. (2006) föreslagit en metod för kvalitetskontroll bestående av fem 
huvudsteg, se Tabell 3.1; transformation av utformningsmodellen, identifiera kontroll- 
och mätningsmål, planering av kontroll, datainsamling samt analysera data för 
kvalitetskontroll. 

Tabell 3.1 Huvudstegen i ett sensorbaserat ramverk för kvalitetskontroll med 
förklaring och tillvägagångssätt, modifierad från Akinci et al. (2006). 

Steg Förklaring Tillvägagångssätt 

1 Transformation av 
utformningsmodell Initial projektmodell. 

2 Identifiera kontroll- och 
mätningsmål Vad som ska kontrolleras. 

3 Kontrollplanering Kontrollmetoder fastställs. 

4 Datainsamling Insamling av data med hjälp av 
sensorer. 

5 Analys Jämföra genererad data med initial 
modell. 

 

I det första steget omvandlar utformnings- och schemamodeller för att skapa en initial 
projektmodell baserad på flera olika synvinklar för att stödja de efterföljande stegen. 
Vid identifiering av kontroll- och mätningsmål förklarar Akinci et al. (2006) att olika 
mål för kvalitetskontrollen ska fastställas. Utöver målen ska även komponenter, 
attribut och dess noggrannhet väljas för kontroll. I tredje processen väljs lämpliga 
metoder för kvalitetskontrollen samt när och var dessa ska användas i projektet. 
Akinci et al. (2006) redogör att det är viktigt att kontrollmetoderna identifieras först 
för att sen möjliggöra optimering av hur sensorer ska placeras. Efter att metoderna har 
valts påbörjas datainsamlingen med sensorerna. I den sista processen analyseras 
insamlad data utifrån den modell som genererats. Modellen kan jämföras med den 
planerade modellen i det första steget för att identifiera avvikelser, vilka sedan kan 
avgöras om de utgör defekter eller inte.  

3.2 Total Quality Management 
Total Quality Management, TQM, på svenska översatt till offensiv kvalitetsutveckling av 
Bergman och Klefsjö (2012), är en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg 
samverkar för att uppnå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång 
(Dahlgaard & Mi Dahlgaard-Park, 2006). Enligt Irani, Beskese, och Love (2004) samt 
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Arditi och Gunaydin (1997), förutsätter ett framgångsrikt arbete med 
kvalitetsutveckling ett engagerat ledarskap och kulturella värderingar som 
presenteras i Figur 3.2. 

 
Figur 3.1 De olika hörnstenarna i hörnstensmodellen inom offensiv 
kvalitetsutveckling där de två markerade värderingarna berör studiens ämne, 
modifierad från Bergman och Klefsjö (2012). 

Bergman och Klefsjö (2012) omnämner dessa värderingar som hörnstenar och påpekar 
samtidigt att det är viktigt att dessa samverkar utifrån ett helhetsperspektiv. Genom 
att tillämpa lämpliga arbetssätt och verktyg med värderingarna kan en synergisk 
effekt uppnås, vilket leder till en högre kundtillfredsställelse (Kaynak, 2003).  
Trots byggindustrins komplexitets påstår Arditi och Gunaydin (1997) att det finns 
flera fördelar med att implementera TQM inom branschen. Pheng och Teo (2004) 
betonar också vikten av att sträva efter att etablera långvariga och goda relationer med 
leverantörer med fokus på att eftersträva och upprätthålla en hög kvalitet i alla led och 
inte jaga det lägsta priset. Samtidigt nämner författarna att det finns ett visst motstånd 
inom branschen då det anses att de kortsiktiga fördelarna med TQM är relativt små. 
Arditi och Gunaydin (1997) framhäver emellertid möjligheterna med att använda 
statistiska verktyg och hjälpmedel för att kunna fatta så korrekta beslut som möjligt 
utifrån insamlad data snarare än åsikter eller preferenser från olika individer. I 
nästkommande stycke beskrivs två av dessa hörnstenar mer ingående. 

3.2.1 Ständiga förbättringar 
I takt med att de externa kundkraven på kvalitet ökar, blir det allt viktigare för 
organisationer att ständigt sträva efter att förbättra de egna produkterna och 
processerna (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sätt att möta dessa utmaningar är att 
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tillämpa ett kontinuerligt förbättringsarbete i alla delar av verksamheten (Jung & 
Wang, 2006; Jabnoun, 2001). Vid arbete med ständiga förbättringar strävar man efter 
att ta fram nya metoder för att upprätthålla en hög grad av innovation och kvalitet 
inom verksamheten (Irani, Beskese, & Love, 2004). Både Bergman och Klefsjö (2012) 
samt Corbett och Rastrick (2000) menar därför att ledningen har ett stort ansvar i att 
vara engagerade, uppmuntra de anställda till att ta ansvar och att utmana nuvarande 
arbetssätt samt metoder, för att hitta förbättringsmöjligheter. En annan viktig aspekt 
är viljan att förstå och acceptera misslyckande (Irani et al., 2004). Genom att utnyttja 
information från den inträffade händelsen till kunskap om förbättringsmöjligheter, 
blir misslyckanden viktiga tillgångar för organisatoriskt lärande och utveckling 
(Samson & Terziovski, 1999). 
Jung och Wang (2006) och Williams (2003) förklarar att det operativa arbetet inom 
verksamheter blir allt mer projektorienterat. Sundqvist och Backlund (2014) definierar 
ett projekt som ett tillfälligt försök att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. På 
grund av detta menar Orwig och Brennan (2000) att det finns flera motstridigheter mot 
de grundläggande förutsättningar som erfordras för ett framgångsrikt arbete med 
ständiga förbättringar. Författarna pekar ut det starka fokus på tid, kostnader och 
avsaknaden av organisatoriska processer som några hinder. Men trots detta anser 
Sundqvist och Backlund (2014) att det finns en naturlig beredskap till förändring inom 
projektorienterade organisationer och poängterar samtidigt att det krävs ett noggrant 
övervägande för att hantera komplexiteten vid implementering av ständiga 
förbättringar. 

3.2.2 Basera beslut på fakta 
Enligt Samson och Terziovski (1999) innebär basera beslut på fakta att aktivt söka efter 
lämplig information till beslutsunderlag. Bergman och Klefsjö (2012) poängterar också 
vikten av att eliminera slumpmässiga faktorer genom kunskap om variation och 
förmågan att urskilja detta. Därför anser de att det är grundläggande att systematiskt 
samla in, strukturera och analysera olika typer av information i samband med 
produktionsprocesser. Det kan med fördel göras med hjälp av olika verktyg specifikt 
avsedda för strukturering och analys av numerisk information (Samson & Terziovski, 
1999). Enligt Cheng, Venugopal och Vela (2011) bidrar också en effektiv distribution 
och användning av information till både bättre och mer effektiva beslut. 
Bilal et al. (2016) menar att byggindustrin arbetar med betydande mängder data från 
olika aktiviteter och processer som genereras under hela livscykeln av byggprocessen. 
Enligt författarna står hela branschen inför en betydande utmaning att kunna utnyttja 
all den mängd data som generas för att optimera byggandet. De tillägger att 
datadriven beslutsfattning är framtiden och kommer att förändra många branscher, 
däribland byggbranschen. 

3.3 Datainsamling 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är datainsamling ett förbättringsverktyg inom 
kvalitetsutvecking som skapar ett ordentligt faktaunderlag och belyser den aktuella 
frågan. Författarna menar att vid datainsamling är det därför viktigt att ha en tydlig 
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uppfattning vad syftet är och vilken typ av data som efterfrågas för att belysa det 
aktuella problemet eller eventuella förbättringsmöjligheter. 
Enligt Cheng och Teizer (2013) är realtidsinformation som preciserar rörelsemönster, 
väderförhållanden, slitage på utrustning och placering av material, några exempel 
som både kan öka säkerheten men också effektivisera byggprocesser. Cheng och 
Teizer (2013) menar att flera av de traditionella och manuella metoderna för 
datainsamling är fördelaktiga ur flera perspektiv men anser att de av naturliga skäl 
bör kompletteras med tekniska hjälpmedel. Författarna lyfter bland annat fram 
problematiken vid bristande tillgång på information inom resurskrävande och 
komplexa aktiviteter och menar att det hämmar kvaliteten i hela byggprocessen. Detta 
anser författarna går att lösa med hjälp av mer avancerade och automatiserade system. 

3.3.1 Manuell datainsamling 
Manuell datainsamling är ett välanvänt verktyg som används i stor utsträckning och 
lämpar sig bäst vid insamling av en begränsad mängd kvalitativa data (Cheng & 
Teizer, 2013). Vidare menar författarna att manuella metoder som anteckningar och 
observationer är fördelaktig då den ger omedelbar respons men kräver ofta någon 
form av utbildning eller systematiskt tillvägagångssätt för att uppnå sin fulla potential. 
De poängterar också att insamlaren ofta kan skapa sig en väldigt bra uppfattning om 
den undersökta processen vilket snabbt kan registreras och dokumenteras för hand. 
Davidson och Skibniewski (1995) ser istället flera nedsidor med metoden och anser att 
det är en intensiv samt tids- och arbetskrävande process, vilket snabbt leder till dyra 
kostnader. Författarna anser också att sådana metoder är opålitliga då kvaliteten på 
den insamlade data kan skilja sig avsevärt och menar då att det beror på enskilda fall 
och personers individuella förmågor. Davidson och Skibniewski (1995) samt Cheng 
och Teizer (2013) uttrycker alla att det vid analysstadiet kan vara problematiskt för 
insamlaren att delge sig av specifika perspektiv till andra. 

Costin et al. (2012) och Bilal et al. (2016) fastslår att stora och omfattande byggprojekt 
kräver en bättre informationsöversikt samt effektivare hantering av den. Båda 
författarna uttrycker sin skepsis till att byggindustrin inte samlar in större mängder 
data och till att de manuella metoderna fortfarande har ett så starkt fäste inom 
branschen. 

3.3.2 Automatisk datainsamling 
Med dagens teknik blir det allt billigare och enklare att automatisera datainsamling 
samt skapa avancerade system för informationshantering (Bilal et al., 2016). Zhai et al. 
(2009) har gjort en studie baserad på 86 olika byggprojekt för att studera relationenen 
mellan automatisering och produktivitet. Författarna menar att  byggprojekt med en 
högre automatiseringsgrad och som integrerat teknisk information förbättrat 
produktiviteten med 31 till 45 procent. De framhäver också fördelar i form av tids- och 
kostnadsbesparingar, att informationen blir lättillgänglig samt möjliggör enkel 
återsökning av den lagrade informationen. Samtidigt poängterar Zhai et al. (2009) att 
det krävs en specifik kompetens för att konstruera och underhålla systemen, vilket inte 
är så vanligt inom byggbranschen idag. Ett system som är aktuellt och som fått stor 
uppmärksamhet är IoT. Cheng och Teizer (2012) menar att företag inom 
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byggbranschen bör ta del av teknikerna inom IoT och att de långsiktiga fördelarna 
med IoT-baserade system kan ge stora konkurrensfördelar. 

Internet of Things 
Enligt Teresko (2003) är IoT ett globalt nätverk av datorer och objekt, där datorer har 
möjlighet att identifiera och lagra information direkt på ett objekt var som helst i 
världen. Kranenburg och Dodson (2008) förklarar vidare att IoT fungerar som en 
nätverksinfrastruktur där fysiska och virtuella saker har identitet och attribut samt är 
integrerade i informationsnätverk. Författarna menar att IoT-tekniken är ett effektivt 
sätt att samla in och hantera stor mängd av information då den kan skicka information 
trådlöst. Däremot anser Perera, Zaslavsky, Christen, och Georgakopoulos (2014) att 
insamlade data har inte mycket värde såvida inte personer finner ett effektivt sätt att 
analysera och förstå det. Att urskilja och separera viktig information från allmän 
information är en av de stora utmaningarna som ett sådant system medför (Cheng och 
Teizer, 2012). 
Xu, He och Li (2014) anger att det finns en hel del tekniker associerade med olika 
områden inom IoT. Författarna beskriver identifiering och spårning som ett område 
involverad i IoT med syfte att förse information om material och utrustning. Två 
vanliga tekniker inom IoT är teknikerna RFID samt inbäddade sensorer. 

Radio-frequency identification 
Lu, Huang och Li (2011) beskriver att radio frequency identification technology (RFID) 
är en teknik som använder radiovågor med olika frekvenser för att identifiera objekt. 
Ett RFID-system består av en RFID-bricka och en RFID-läsare, där brickan utgörs av 
ett mikrochips som lagrar data och en inbyggd antenn i form av en sändare (Wang, 
2008). Wang (2008) förklarar att RFID-läsaren sänder elektromagnetiskt fält för att 
aktivera brickan och förser den med effekt för att brickan ska fungera. Brickan överför 
data via antennen till RFID-läsaren som sedan läser av data och överför till en dator. 
Lu et al. (2011) nämner att ingen direkt kontakt behövs mellan en RFID-läsare och 
objekt som har en bricka eftersom RFID-läsaren använder radiovågor, däremot måste 
brickan vara inom RFID-läsarens radioräckvidd. Enligt Goodrum, McLaren, och 
Durfee (2006) kan RFID-systemet lagra en relativ stor mängd data och tillåter 
förbättrad information i realtid som blir synligare och enklare att spåra.  
I sin artikel förklarar Lu et al. (2011) att RFID-teknologin inte har erhållit full 
uppmärksamhet inom byggindustrin, däremot är den inte helt okänd inom branschen. 
Författarna nämner olika studier inom byggbranschen som har genomförts där 
modeller och system har utvecklats under åren med hjälp av RFID-teknologin till 
främst spårning av material och utrustning. Vidare redogör Lu et al. (2011) olika 
scenarion där RFID-system kan användas och områden som det finns studier inom. 
Ett av dessa områden är hantering av material. RFID-teknologin används inom logistik 
och supply chain management för spårning och synlighet av material. Utöver det 
används tekniken även till lagerstyrning för inköp och transport av material. Ett annat 
område vid tillämpning av RFID-teknologin är hantering av maskiner. Författarna 
beskriver att maskiner kan spåras lättare vid stora byggarbetsplatser och information 
som operatören och operationstiden kan registreras och lagras. Lu et al. (2011) menar 
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att möjligheter skapas för projektledare att övervaka maskinernas 
användningshistorik samt uppskatta maskinernas avskrivningar, kvalitet och 
underhåll, genom RFIDs förmåga att läsa in och skriva data. 
Xu et al. (2014) beskriver att det finns olika fördelar med RFID-system i byggindustrin. 
Några av dessa är att systemet tillhandahåller exakt information i realtid om de 
involverade enheterna, minskar arbetskostnaden, förenklar affärsprocesser, ökar 
noggrannheten av lagerinformation samt förbättrar företagens effektivitet. Trots sina 
fördelar, förklarar Wang (2008) att det kan även uppkomma hinder med RFID-system 
i byggindustrin, bland annat tekniska hinder och kostnader. Författaren menar att 
radiosignalen i systemet kan störas av stålföremål, vatten eller andra 
radiofrekvenssignaler. 

Inbäddade sensorer 
Taneja et al. (2011) beskriver att inbäddade sensorer kan bestå av olika typer av 
sensorer, vanligtvis omfattar det tröghetssensor, tryck- och temperatursensor. Dessa 
sensorer brukar vara inbyggda på entreprenadmaskiner, till exempel dumper och 
grävmaskin, för att övervaka maskinernas tillstånd och nyttjande. De inbyggda 
sensorerna kan enligt författarna mäta egenskaper hos olika enheter i byggindustrin 
för att underlätta kvalitetsstyrningen. Akinci et al. (2006) anger också att sensorerna 
förser kvalitetsinformation om byggnadsmiljöer för att skapa möjlighet att utforska 
den tekniska genomförbarheten av att samla in fullständiga och korrekta data. Taneja 
et al. (2011) förklarar att data som samlas in genom sensorerna används för 
kontrolländamål och för att informera medarbetare om sensorernas utförande. 
Enligt Xu et al. (2014) underlättar inbäddade sensorer genomförandet och 
utbyggnaden av industriella tjänster och tillämpningar. Då sensorerna har förmåga att 
känna av omgivande miljöförhållanden, menar Taneja et al. (2011) att sensorer är även 
användbart till miljöståndsövervakning. För att möjliggöra effektiv och ändamålsenlig 
insamling av data, menar Akinci, Garrett och Patton (2002) att det är väsentligt att veta 
vilka sensorer som ska användas samt när och var de ska lokaliseras. Slutligen 
beskriver Taneja et al. (2011) och Xu, He och Li (2014) att inbäddade sensorer kan 
integreras med RFID-brickor för att underlätta spårning av föremål. Författarna 
klargör att mer kraftfulla IoT-applikationer kan skapas som är lämpliga för 
industriella miljöer. 

3.4 Processer 
Det finns olika definitioner vad en process är, gemensamt för alla är att det utgörs av 
värdeskapande aktiviteter. Anjard (1996) beskriver process som ”en serie aktiviteter 
(uppgifter, steg och händelser) som tar indata, adderar värde till dem, och producerar 
en slutprodukt till kunder”. Vidare förklarar Bergman och Klefsjö (2012) att ”en 
process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund”. En tredje definition av Becker, Kugeler, och 
Rosemann (2003) är att processer är en ”konstruktion för att organisera arbetet så att 
den kan genomföras och ledas effektivt för att konvertera olika indata till värdefulla 
utdata materialiserad av varor och tjänster”. I den här studien användes defintionen 
av Becker et al., (2003) för att den är mer omfattande och ger en mer detaljerad 
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beskrivning jämfört med Anjard (1996). Anledningen till att den valdes före Bergman 
& Klefsjö (2012) var för att deras definition lägger stor vikt vid aktiviteter som 
upprepas i tiden. Eftersom att aktiviteter inom byggprojekt är varierande och inte helt 
repetivtiva i sitt utförande ansågs definitionen av Becker et al. (2003) stämma bättre 
överens i den här studien. Då processer kan vara av olika karaktärer och storlekar kan 
de kategoriseras på olika sätt. 

3.4.1 Processkategorisering 
Indelning av processer kan genomföras efter den uppgift och typ processen har. 
Bergman och Klefsjö (2012) samt Harmon (2007) beskriver att oftast skiljer processer 
mellan typerna; huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. I Figur 3.3 ges 
en översiktlig bild av de olika processerna och hur de sammanhänger. Författarna 
förklarar att lednings- och stödprocesser hjälper och möjliggör huvudprocesser, vars 
syfte är att förädla produkter till externa kunder. Harmon (2007) beskriver att i 
ledningsprocessen planeras och kontrolleras verksamheten, där bland annat policys 
och rutiner definieras och finansiella resurser förses. Bergman och Klefsjö (2012)  
menar att ledningsprocessen kan exempelvis delas in i olika delprocesser; planera 
arbete, organisera arbete, kommunikation och kontrollera arbete. Vid kontroll 
övervakas processer och avvikelser diagnostiseras. Slutligen finns stödprocesser som 
tillhandahåller arbetskraft, utrustning och andra resurser till huvudprocessen. 

 
Figur 3.2 Olika kategoriseringar över processer och hur de sammanhänger, 
inspirerad från Bergman och Klefsjö (2012) samt Harmon (2007). 

Bergman och Klefsjö (2012) samt Harmon (2007) nämner att till varje huvudprocess 
finns det oftast delprocesser som är kopplade till antalet personer involverade i 
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processen och innehåller ett antal aktiviteter. Delprocesserna kan då enligt Bergman 
och Klefsjö (2012) delas in i individuella processer och funktionella processer. 
Individuella processer utförs av enskilda personer inom verksamheten, medan 
funktionella processer är knutna till en viss avdelning som är kopplad till 
verksamheten. 

3.4.2 Processförbättring 
Rouse (2013) förklarar att processförbättring är en strategisk metod som syftar till att 
identifiera de aktiviteter eller anställdas kompetens som kan förbättras för att främja 
jämnare förfaranden, effektivare arbetsflöden och övergripande tillväxt inom 
verksamheten. Bergman och Klefsjö (2012) menar att processers kvalitet, effektivitet 
och anpassningsförmåga har utrymme att ständigt förbättras antingen utifrån den 
befintliga processen eller nyskapande av processen. En metod som ämnar att förbätta 
processer är processinnovation. 

Processinnovation 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver processinnovation utifrån engelska begreppet 
”business process reengineering” som nyskapande av en befintlig process. Begreppet 
härstammar från Hammer och Champys (1993) bok där de beskriver att 
processinnovation handlar om att utforma en helt ny process utan att ta hänsyn till 
den nuvarande strukturen. Författarna förklarar att metoden är ett försök att uppnå 
dramatiska förbättringar genom att använda effekten av informationsteknik (IT) att 
ompröva och omforma processer. Omidi och Khoshtinat (2016) nämner att 
processinnovation är ett effektivt ledningsverktyg för att ta itu med tekniska 
förändringar och marknadsförändringar i konkurrentutsatta marknader.  

Cheng, Tsai, och Lai (2009) redogör fyra huvudsteg som ramverket för 
processinnovation omfattar; 

1. Processbild 
2. Processomvandling 
3. Processutvärdering 
4. Processens nya utformning 

Författarna beskriver att det första steget handlar om att identifiera och beskriva den 
nuvarande processen. Processbilden hjälper till att utveckla en systematisk definition 
av processer för att underlätta verksamheten att klargöra ledningen över processerna. 
Omvandlingen av processen i andra steget representerar huvudsakligen 
tillämpningen av genomförd verksamhetsanalys och processkartläggning. Det 
primära syftet med analysen är att definiera processens operativa kategori och 
hierarkiska struktur. 
Cheng et al. (2009) fortsätter att förklara att processinnovation är främst inriktad på 
föråldrade och ineffektiva processer för att göra ändringar som uppnår största effekten 
innan själva utförandet. Därför ska den befintliga processen utvärderas i tredje steget 
för att identifiera hinder, vilken i sin tur säkerställer inriktningen i den nyskapande 
processen. Processvärdet används för att utvärdera processernas prestanda och kan 
göras utifrån perspektiven: effektivitet per enhet av kostnad eller effektivitet per 
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tidsenhet. Prestandan utvärderas utifrån något av perspektiven för att identifiera 
problemområden som ger viktiga referenser för att utveckla och genomföra en 
framgångsrik processinnovation. Slutligen i det sista steget, måste ansträngningen till 
processens nya utformning innehålla en översyn av nuvarande verksamheten. 
Eftersom det i allmänhet kräver högre kostnader för att uppnå högre effektivitet, finns 
det en risk att minskade kostnader potentiellt kan minska processeffektiviteten. 
Därmed när processens värde utvärderas, bör ansvariga göra en avvägning mellan 
effektivitet och verkningsgraden för att fullfölja lämpliga strategier för verksamheten. 

3.5 Sammanställning av teori 
I Tabell 3.2 har en sammanfattning utformats över vilka olika teorier som bidrar till att 
besvara frågeställning ett och fyra samt stödja frågeställning två och tre. Kolumnen 
med förklaringarna ger en grund till kapitel 5 Analys. 

Tabell 3.2 Beskrivning över vilka teorier som är kopplade till studiens 
frågeställningar och hur de ämnar besvara samt stödja dem. 

Frågeställning Teori Förklaring 

1 
Automatisk datainsamling 
Processkategorisering 
Processförbättring 

Förståelse och identifiering av de 
faktorer som är avgörande vid en 
automatisk datainsamling. Genom 
att veta hur processen kan 
kategoriseras, kan ansvar och syfte 
för processen undersökas och skapa 
förståelse. Med processinnovation 
kan potentialen för en ny 
processutformning undersökas. 

2 Manuell datainsamling 
Processkategorisering 

En djupare förståelse kring 
metoderna för manuell 
datainsamling och processers 
kategorisering bidrar till utformning 
av en nuvarande 
datainsamlingsprocess. 

3 Automatisk datainsamling 
Processkategorisering 

Igenkännande av olika metoder och 
tekniker för att samla in data 
automatiserat. Skapa ytterligare 
förståelse som ansvar och funktion 
genom kategorisering av processen. 

4 Kvalitet inom byggindustrin 
TQM 

Förstå grundkonceptet av kvalitet 
inom byggindustrin och metoderna 
kvalitetssäkring samt 
kvalitetskontroll. Insikt i de aktuella 
hörnstenarna och arbetsmetodiken 
ständiga förbättringar ger tydligare 
vägledning inom kvalitetsområdet. 
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4  Fallstudie 
I detta kapitel sammanfattas den empiriska data som har samlats in hos fallföretaget samt ett 
externt företag. De intervjuade på fallföretaget tillhörde verksamhetsområdena produktion 
samt verksamhetsutveckling och intervjuunderlag erhålls i sin helhet i Appendix A-C. 
Tillsammans med den teoretiska referensramen skapar det här kapitlet en grund för analysen. 
För insamling av det empiriska materialet från verksamhetsområdet produktion 
observerades byggprojekten X och Y i stadsdelen Liljeholmskajen beläget i centrala 
Stockholm. Vid observationerna befann sig byggprojektet i helt olika stadier av 
projektcykeln, vilket var skälet till varför dessa två projekt observerades. Projekt X höll 
på med de sista slutbesiktningarna innan inflyttning av kund medan projekt Y precis 
hade påbörjat de första våningsplanen av byggnadens stomkonstruktion. 
Byggprojekten skiljer sig också väldigt mycket åt rent bygg- och konstruktionsmässigt. 
Projekt X karaktäriseras av ett vanligare flerbostadshus medan framställandet av 
projekt Y innefattar flera specialmoment som vanligtvis ligger utanför fallföretagets 
standarder och arbetssätt. De intervjuade på båda byggprojekten utgjordes av två 
platschefer och en arbetsledare. Platschefens roll är att se till att tidplanen och 
ekonomin följs samt ansvarar för produktionen. Arbetsledaren ser till att arbetet i 
produktionen går rätt till.   
Inom verksamhetsutveckling intervjuades totalt fem personer från områdena logistik, 
produktionsutveckling, IT, teknisk avdelning och strategisk utveckling. Rollerna 
sträcker sig alltifrån produktionstekniska frågor till långsiktiga strategiska frågor samt 
ställa krav på produktionens logistikbehov. Det empiriska materialet från dessa 
personer gav insikter i hur verksamhetsutveckling tänker gällande nya utformningar 
på datainsamling från byggproduktion. Vidare erhölls kompletterad material även 
från ostrukturerade intervjuer med två kvalitetsingenjörer. Slutligen intervjuades 
även en ansvarig för inköp, testning och service för ett externt företag via en 
semistrukturerad telefonintervju. 

4.1 Fallföretaget 
JM AB är ett svenskt byggföretag och grundades 1945 som John Mattssons Byggnads 
AB. Företaget har idag cirka 2400 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. 
Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med fokus 
på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. 
Företagets strategiska inriktning är att vara en ledande projektutvecklare av 
kvalitativa bostäder på tillväxtmarknader i Norden. JM innehar en stark 
marknadsposition där några av de större konkurrenter utgörs av Bonava, PEAB, 
Skanska och HSB. Verksamheten är operativt indelad i fem affärssegment - Bostad 
Stockholm, Bostad Riks, Utland, Fastighetsutveckling och Entreprenad. (JM, 2016) 
Med mer än 70 års erfarenhet inom projektutveckling av bostäder och 
bostadsområden, har JM en bred erfarenhet av byggprocesser (JM, 2016). 
Konkurrensen inom branschen kräver att företaget måste finna potentiella 
utvecklingsmöjligheter för att förbättra produkt och kvalitet. Det här möjliggörs 
genom att arbetet inom byggprocessen är mer datadrivet för att öka kunskapen. Det 
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ligger i linje med vad Cheng & Teizer (2013) anser, de menar att en avgörande faktor 
för att utvecklas är tillgången till information om verksamhetens processer. 
JM har som målsättning att vara den digitala ledaren inom byggbranschen och ser 
obegränsat med möjligheter att integrera digitala samt tekniska hjälpmedel för att 
skapa ett ökat kundvärde, korta ledtider, minska spill, sänka kostnader och höja 
kvaliteten i projektprocesserna (JM, 2016). Målsättningen som företaget har i 
kombination med förändringsarbete av vissa processer gör att JM passar väl för syftet 
för denna studien. Att automatisera datainsamling i byggprocessen är ett steg mot den 
riktning där integreringen av IoT-baserade system kan påbörjas. 

4.2 Datainsamling i byggproduktion 
Vid observationerna klargjordes det att fallföretaget samlar in en begränsad mängd 
data som till stor del sker enskilt vid varje byggarbetsplats och på projektnivå. Därmed 
hanteras och lagras insamlade data enskilt ute vid varje byggprojekt och insamlingen 
sker vanligtvis av en person med ansvar för det specifika området. I nuläget kan inte 
fallföretaget samla in den datamängd som önskas på ett resurseffektivt sätt då 
merparten av datainsamlingsprocessen är manuell. Fallföretaget har diskuterat 
möjligheten att försöka samla in större mängd data från alla byggplatser som kan 
lagras på en central plats för att förenkla åtkomligheten och möjliggöra enklare analys 
av insamlad data. Men för att insamlad data ska vara användbart, menar fallföretaget 
att frågor som vad ska mätas, varför mäts det, vem är mottagare och vad ska mottagaren med 
data till måste klargöras för att erhålla förståelse. Det finns även en efterfrågan att 
utveckla de nuvarande metoderna för datainsamling och att samla in information från 
delar av produktion där det vanligtvis inte görs för tillfället. Detta för att i framtiden 
kunna automatisera delar av processerna för datainsamling och därmed kunna 
bearbeta en större mängd data för framtida arbetsutveckling. Enligt fallföretaget är 
rätt kompetens bland annat en avgörande faktor för ett positivt resultat genom 
användandet av automatiserad datainsamlingsprocess.  
I den här studien undersöks en vanligt förekommande process för datainsamling i 
form av manuell mätning av fukt i utfackningsväggar. Anledningen till att denna 
processen undersöks är för att fukten är avgörande för det fortsatta byggandet. 
Mätningarna görs enligt framtagna anvisningar och processen beskrivs i sin helhet i 
nästkommande stycke. 

4.2.1 Kartläggning av en nuvarande datainsamlingsprocess 
Utfackningsväggar, utfack, med trästomme är en av den vanligaste typen av yttervägg 
i fallföretagets flerbostadshus med bärande stomme av betong. Väggarna har en god 
termisk isoleringsförmåga i förhållande till dess tjocklek och är också väldigt 
gynnsamma att prefabricera på fabrik. Mätningen av fukt i utfacken genomförs därför 
i merparten av fallföretagets byggprojekt och levereras som ett komplett väggelement 
av en underleverantör. Väggelementet har plats för fönster och är monterade med en 
gipsskiva på utsidan, se Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Bild på utfackningsväggar, tagen på en av byggarbetsplatserna som 
besöktes under den inledande delen av studien. 

Andelen fukt i träet uttrycks med en fuktkvot och definieras som kvoten av vattnets 
vikt i fuktigt material samt vikten av det uttorkade materialet och uttrycks i procent.  
Mätningarna genomförs manuellt med en apparat beståendes av två vassa piggar som 
förs in i träet. Anledningen till att mätningar i utfacken görs är för att trä har 
egenskapen att absorbera vattenånga från omgivningen för att komma i jämnvikt med 
omgivningens klimat, vilket kan bli problematiskt i byggprocessen. Enligt 
fallföretagets byggstandarder måste fuktkvoten hos träet i utfacken understiga 17 
procent för att det ska vara tillåtet att bygga vidare på väggen. Fallföretaget har tagit 
fram en manual för arbetet och använder en mall där mätvärdena noteras och lagras i 
en pärm hos platschefen på byggarbetsplatsen. Processen kan beskrivas i följande steg, 
se Figur 4.2. 
Innan mätning av fuktkvoten påbörjas måste hela stommen vara rest upp till topp. 
När det översta bjälklaget är på plats och det inte rinner in något vatten uppnås ”tätt 
hus”, vilket är en milstolpe i tidsplaneringen av byggprojektet. ”Tätt hus” innebär att 
det inte rinner in något vatten invändigt och vanligtvis används också ett regntak som 
skydd i överkant. Huset måste bli torrt innan mätningarna påbörjas och därmed har 
bygget en torkningsperiod som är beroende av väderförhållanden och luftfuktighet. 
Efter torkningsperioden påbörjas mätningarna vilket görs i etapper våning för våning. 
Ansvarig för mätningsprocessen är oftast arbetsledaren för invändig 
stomkomplettering men det förekommer att mindre erfarna medarbetare tilldelas 
arbetsuppgiften. Vid mätningarna används en mall bestående av en ritning över 
lägenheten där cirka 10 mätningar per lägenhet genomförs och markeras därefter på 
ritningen i mallen. Vanligtvis används mätpunkter runt fönsterpartierna. Överstiger 
fukthalten 17 procent måste samtliga mätningar i lägenheten tas om vid ett senare 
tillfälle och registreras på nytt i en ny mall. Beroende på hur bra byggprojektet ligger 
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till tidsmässigt, används utrustning för att påskynda torkningsprocessen efter behov. 
När samtliga mätningar uppvisar ett godkänt resultat lagras mallarna i specifika 
pärmar hos platschefen för byggprojektet. Vidare framkommer det att pärmarna 
omhändertas vid slutet av projektet utan vidare reflektion eller eftertanke. 

 
Figur 4.2 Förutsättningar och krav gällande nuvarande process för mätning och 
datainsamling av fuktkvot i utfackningsväggar. 

Fallföretaget uttrycker också att det är problematiskt att i efterhand avgöra om det är 
ett mätfel eller läckage om det visar på för hög fukthalt eftersom mätvärdet beror på 
en persons utlåtande. Problematiken kring den mänskliga faktorn gör sig kännbar då 
det är en person som ansvarar för att mäta och signera kontrollerna. 

Mätning av fuktkvoten i utfacken är en process som genomförs i produktionen och 
som har ett konkret arbetssätt för hur det ska utföras. Under intervjuerna framkom det 
att fallföretaget kommer att bortgå från denna process inom en snar framtid och 
utfacken kommer att ersättas på samtliga fallföretagets framtida byggprojekt och 
därmed innefatta nya aktiviteter. Däremot genomförs flertalet andra mätningar i 
produktionen men det finns inga uttalade arbetssätt för hur dessa insamlingar ska 
genomföras. 

4.2.2 Övriga datainsamlingsområden 
Fallföretaget samlar kontinuerligt in data från samtliga byggprojekt på avvikelser som 
uppstår i produktionen. Detta innefattar bland annat defekter och produkter som inte 
uppfyller ställda krav, att framtagna arbetssätt och monteringsanvisningar efterföljs, 
förseningar och skador. Avvikelserna rapporteras och följs upp för att hitta rätt åtgärd 
till avvikelsen. Genom att fallföretaget har specifika arbetssätt, monteringsanvisningar 
och logistikanvisningar för olika moment är det möjligt att följa upp ända ner på 
individnivå om så krävs. 
På inköpssidan mäter och kontrollerar de att leveranser kommer i tid, i rätt mängd och 
om det är skador på det levererade materialet och utrustningen. Det vill säga att 
leveranserna uppfyller ställda krav och är inom ramen för det avtal som finns. 
Mätningarna görs av produktionsarbetare på plats i godsmottagning, där data fylls i 
via en mobilapplikation och som sedan lagras hos inköpsavdelningen. På så sätt kan 
inköpsavdelningen enkelt följa upp logistiken i produktion vilket enligt fallföretaget 
underlättar vid identifiering av rotorsaker till problem. 
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4.2.3 Efterfrågan på olika datainsamlingsområden 
Fallföretaget har efterfrågat att samla in data från ännu fler områden inom 
produktionen än vad det görs för närvarande. Detta för att fallföretaget vill lära sig 
mer om byggprocessen samt de arbetssätt och material som används för att kunna 
utveckla sitt byggande.  
Vid intervjuerna med platscheferna framkom det att betonggjutning av stommen är 
ett kritiskt moment vid stomskedet av byggprocessen och är väldigt omdiskuterat 
överlag inom byggindustrin. Momentet är kritiskt eftersom att betongen till bärande 
konstruktionsdelar måste uppnå minst 70 procent hållfasthetstillväxt innan de 
belastas med fler våningsplan. Dessutom får den relativa fuktkvoten i betongen inte 
överstiga 10 till 20 procent innan arbetet med stomkomplettering och invändig 
inredning påbörjas, vilket bland annat innefattar att lägga parkettgolv och påbörja 
arbetet i våtrumsutrymmen. Därför kräver betonggjutningen god planering vid val av 
betongrecept och arbetsutförande för att uppnå rätt hållfasthet och en önskvärd 
fuktkvot vid rätt tidpunkt. En av platscheferna uttryckte sin önskan om att samla in 
data på hållfasthetstillväxten och fuktkvoten i betong över tid vilket skulle göra det är 
möjligt att övervaka processen i realtid och se hur betongen utvecklar sig. Fallföretaget 
har i ett tidigare projekt testat sensorsystem där data på hållfasthetstillväxten samlades 
in. Dock var det endast en tillfällighet att de fick testa på sensorerna och trots de 
positiva reaktionerna undersöktes inte systemet vidare hos fallföretaget. Fallföretaget 
nämnde att IT och kommunikation kan påverkas då byggarbetsplatsen består av 
moment som kan skapa störningar i sensorernas signaler och försvåra 
datainsamlingen.  
Trots rutiner och speciella förvaringsutrymmen för verktyg och maskiner upplever 
fallföretaget att det går åt för mycket tid till att leta efter dessa. Genom att id-märka 
och använda specialförsedda taggar är det möjligt att spåra och få in data över dess 
användning. På så sätt hoppas fallföretaget kunna reducera tiden det går åt till att leta 
samt minska antalet stölder, vilket nämns som väldigt problematiskt i dagsläget.   
Att få in någon form av realtidsdata på hur resurser nyttjas är ytterligare ett område 
som fallföretaget har diskuterat. Resurser utgörs av personer, hjälpmedel, material 
eller maskiner. Genom att få in data över hur resurserna nyttjas är det möjligt att 
kartlägga rörelsemönster och förflyttningar på byggplatsen samt om det uppstår 
stillastående tid i form av väntan. I dagsläget har fallföretaget som standard att dra 
fram fiber till bodarna på byggarbetsplatsen där det sätts upp ett trådlöst nätverk, 
detta kan även förlängas ut till stommen för bygget vid behov. 

Betonggjutning av stommen 
Vid betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande 
för betongens hållfasthetstillväxt. Vid kall väderlek är det särskilt viktigt att ta hänsyn 
till de avkylningsrisker som påverkar gjutningsprocessen negativt. Ständig 
avkylningen ger betongen en betydligt längre hållfastighetstillväxt vilket påverkar 
andra moment i gjutningsprocessen och kan försämra byggprojektets ekonomi och 
byggarbetsplatsens säkerhet. Därför vill fallföretaget övervaka betongens 
hållfasthetstillväxt och fuktkvot i realtid med hjälp av tekniska hjälpmedel. 
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Vid ett uppstartmöte till varje byggprojekt görs idag en fuktdimensionering 
tillsammans med fallföretagets betongleverantör. Där anger de datum på när de vill 
påbörja arbetet invändigt med parkettgolv och i våtrumsutrymmen. 
Betongleverantören beräknar vilket betongrecept och betongklass fallföretaget 
behöver för att kunna möta dessa datum rent uttorkningsmässigt. Utöver betongklass 
och byggets förutsättningar påverkas betongens hållfastighetstillväxt av: 

• Blandning och transport 
• Arbetsutförande 
• Härdningsförhållande 
• Formrivning 
• Täckning och isolering av konstruktionen i samband med arbetsutförande 
• Täckning av konstruktionen efter formrivning 

Därför används också olika strategier för att optimera betongens härdningsprocess. I 
dagsläget finns sju olika betongklasser att tillgå av varierande kvalitet, torkningstid 
och pris. Vid blandning av betongen påbörjas en kemisk process som så småningom 
ska ge en önskvärd hållfasthet. Hållfasthetstillväxten styrs av vilket betongrecept som 
används och temperaturen, där en önskvärd nivå på minst 70 procent uppnås tidigast 
efter tre dagar vid 20 grader och under normala väderförhållanden. Den önskvärda 
nivån på minst 70 procent är branschstandard men det är inte ovanligt att 
konstruktörerna ställer högre krav . När betongmassan levereras gjuts bottenplattan 
till stommen först. För att motverka avkylning och för att bevara betongens egna 
värmeutveckling täcks betongmassan direkt i samband med gjutningen. Därefter gjuts 
golv samt väggkonstruktioner i etapper och belastas succesivt under byggtiden. Enligt 
fallföretaget görs inga mätningar för att kontrollera att en önskvärd hållfasthet är 
uppnådd eftersom att det inte finns några krav på detta. Arbetet är till stor 
utsträckning baserat på den rutin som arbetslaget besitter samt den dimensionering 
som gjorts utifrån tidsplaneringen för byggprojektet. Detta medför att fallföretaget 
ofta belastar bärande delar innan en önskvärd hållfasthet uppnåtts för att kunna möta 
deadlines för byggprojektet. Till golv används stämp för att avlasta 
gjutningsformarna, bjälklagen, och betongen under den inledande 
hållfasthetstillväxten. Generellt kräver golv och bärande väggar en högre hållfasthet 
än icke-bärande väggar innan stämp och bjälklagen kan tas bort. Vid gjutning av flera 
bjälklag över varandra, där stämpning sker mot tidigare gjutna bjälklaget, måste 
stämpen finnas kvar i flera våningar. För att inte överbelasta stämpen i de undre 
våningarna måste även en viss arbetsgång för avlastning följas. Rivs dessa för tidigt 
riskeras byggarbetsplatsens säkerhet samtidigt som det kan uppstå nedböjningar och 
bestående sprickskador i betongen. När hela stommen är gjuten kontrollerar 
fallföretaget betongens fuktkvot i den översta våningen eftersom att den gjöts senast. 
Mätningarna görs manuellt genom att de borrar ett hål i betongen som sedan rengörs 
och får vila en tid beroende på betongklass för att inte för höga värden ska erhållas.   
Fallföretaget anser att det är möjligt att korta ned onödig tid för väntan genom att ha 
tillgång till realtidsdata och istället för att förhålla sig efter samma tidplan kan den 
effektiviseras och anpassas för kommande byggprojekt. Fallföretaget poängterar även 
att det krävs pålitliga övervakningsverktyg samt en god kunskap om betongens 
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hållfasthetstillväxt för att det ska vara möjligt att revidera en tidplan på detta sätt. Det 
finns också en förhoppning att reducera kostnaderna till följd av antalet knäckta stämp 
till följd av att man tillsätter vikt för snabbt. 

4.3 Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll i byggprojekt 
Den kvalitetssäkring som nämns hos fallföretaget är integrerad i verksamhetens 
kvalitetsledningssystem. Det gör att det finns ett utarbetat kvalitetstänk redan från 
början i monteringsanvisningarna vid varje byggprojekt. Kvalitetssäkringen 
återspeglas i de revisioner och besiktningar som genomförs. En extern 
kvalitetsansvarig kontrollerar och ser till att det kontinuerligt genomförs interna 
kvalitetskontroller samt genomför en slutbesiktning av byggprojektet. Den ansvarige 
blir då ett ombud mellan fallföretaget och den lokala kommunen med uppgift att 
försäkra om fallföretaget följer de lokala föreskrifterna, som till exempel miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter. Denne för eget protokoll på att fallföretaget följer de krav som 
ställs. 
Det finns inga uttalade kvalitetskontroller hos fallföretaget, däremot genomförs det 
kvalitetsronder och egenkontroller efter utfört arbete som följer en bestämd 
kontrollplan. Kontrollerna mäter projektets förmåga att följa de arbetssätt och 
monteringsanvisningar som är framtagna för att projektet ska resultera i en 
kvalitetssäker produkt. 

4.4 Tekniker för automatiserad datainsamling 
Det finns olika tekniker som möjliggör automatiserade datainsamlingar, däremot är 
utbudet av tekniker anpassade till byggproduktionen väldigt begränsat. Tekniken är 
baserade på enheter som kan mäta och lagra information men som inte komplicerar 
eller försvårar bygget. Ett externt företag i Sverige som tillverkar elektroniska system 
för bland annat mätteknik har utvecklat ett sensorsystem i syfte att effektivisera 
betongproduktionsprocessen. Då fallföretagets betonggjutningsprocess är av intresse 
för datainsamling har studien fokuserat på det externa företagets sensorsystem där 
även intervju har genomförts med dem. 

Sensorsystemets avsikt är att trådlöst mäta hållfasthetstillväxten i betong med hjälp av 
tekniska medel, i Figur 4.3 beskrivs systemets funktion. En RFID-tagg med en sensor 
(transponder) gjuts in i betongkonstruktionen där signalerna från taggen skickas till 
en extern mottagare utanför betongen. Signalen från externa mottagaren kopplas till 
internet via en accesspunkt och informationen samlas upp i en databas där 
hållfastheten beräknas. Beräkningen sker genom att tillgänglig teori om ekvivalent 
härdningstid och tendenskurvor används för given betongkvalitet. Därefter kan 
gjutningsprocessen övervakas via ett grafiskt gränssnitt som presenterar information 
om processen. All data finns tillgänglig för pågående och avslutade mätningar. 
Gjutningsprocessen övervakas upp till fyra veckor efter gjutningen därefter arkiveras 
den i databasen. 
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Figur 4.3 Sensorsystemets utformning för insamling av realtidsdata i betong under 
härdningsfasen.  

Implementeringen av sensorsystemet är snabb och enkel menar det externa företaget, 
då transpondern kan installeras på mindre än fem minuter. Transponderns tagg 
monteras på ett armeringsjärn med hjälp av två buntband och den externa mottagaren 
placeras enkelt i närheten av arbetsplatsen på vägg eller stolpe intill. Varje mottagare 
kan hantera upp till 30 transpondrar samtidigt och har en läsarräckvidd på 50 meter 
samt batterikapacitet på fem år. I flerbostadshus bestående av flera våningar kan 
mottagaren placeras i mitten av bygget för att nå signalerna. Transpondern är ingjuten 
i polyamidplast och består av två lysdioder för att underlätta installationen. RFID-
taggen har en batterikapacitet på 40 till 45 dagar vid ett mätintervall på var 15 minut 
med en halv grads noggrannhet. Mätintervallet går att justera om det önskas. Då 
transpondern gjuts in i betongen för att optimalt kunna läsa av betongens utveckling 
kommer dessa inte att kunna användas igen och är därmed engångssensorer.  
Det externa företaget förklarar att deras arbete med sensorerna är långsiktigt. 
Ambitionen är att alla parter ska vinna på att använda det utformade sensorsystemet 
och för att uppnå en hög kundnöjdhet måste företaget arbeta långsiktigt. Det 
framtagna sensorsystemet mäter betongens hållfasthettillväxt och temperatur vilket 
enligt det externa företaget är grunden i ett hållbart byggarbete. Ett pågående projekt 
som företaget arbetar med och förväntas bli klart under 2017 är ett system för att mäta 
fukt i betong. Metoden är att gjuta in fuktsensorer i betongen för att övervaka 
utvecklingen av fukten. Fuktsensorn och sensorn för hållfastheten kommer inte att 
kunna integreras i en och samma sensor då företaget menar att det är svårt att 
genomföra det i praktiken. 
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5  Analys 
I detta kapitel presenteras analysen för fallstudien och den teoretiska referensramen. 
Inledningsvis analyseras möjligheter och svårigheter vid implementering av en automatiserad 
datainsamlingsprocess, följt av hur en nuvarande datainsamlingsprocess ser ut i 
byggproduktionen. Därefter undersöks hur en automatiserad datainsamlingsprocess med fördel 
kan utformas i byggproduktionen och hur den bidrar till kvalitetssäkring av byggprojekt. 

5.1 Förutsättningar och barriärer 
Vid utformning och implementering av en automatiserad datainsamlingsprocess i 
byggproduktion finns det flera faktorer som måste tas i beaktning. Faktorerna kan 
utgöras av antingen förutsättningar eller barriärer vid implementeringen beroende på 
vilken teknik som används för insamlingen och situationen datainsamlingen ska 
anpassas till. 
En av de viktigaste förutsättningarna som både teorin och fallföretaget framhäver är 
att det behöver finnas förståelse till varför data samlas in och att det finns ett tydligt 
syfte med det. Fallföretaget menar att frågor som vad ska mätas, varför mäts det, vem är 
mottagare och vad ska mottagaren med data till måste klargöras innan det lagras stora 
datamängder för att det ska vara användbart, vilket överensstämmer med Perera, 
Zaslavsky, Christen och Georgakopoulos (2014) samt Bergman och Klefsjö (2012). 
Perera et al. (2014) samt Bergman och Klefsjö (2012) poängterar att insamlad data inte 
har något värde såvida det inte finns ett effektivt sätt för att analysera den. För att 
förtydliga dessa typer av frågor för en datainsamlingsprocess, menar Harmon (2007) 
att det är fördelaktigt att kategorisera processen med tillhörande funktioner för att 
klargöra vem som ansvarar och kontrollerar processen. 
En annan förutsättning som fallföretaget nämner och som Zhai et al. (2009) beskriver 
är behovet av rätt kompetens för att utforma och underhålla automatiserade 
datainsamlingssystem. Vid en automatiserad datainsamlingsprocess hanterar 
tekniken insamlingen av data, men då det uppstår situationer där exempelvis systemet 
inte fungerar som tänkt måste det finnas rätt kompetens för att kunna åtgärda 
problemet på ett resurseffektivt sätt. Tekniken som används kan innefatta 
komplicerad användbarhet och för att systemet ska fungera felfritt behöver 
medarbetare ha full förståelse för systemets funktion och krav. Då fallföretaget har 
visat en positiv inställning och intresse för ett automatiserat datainsamlingssystem, 
anses det finnas stor potential hos fallföretaget att lära sig den bakomliggande 
tekniken och hur en användning av automatiserade systemet kan komplettera flera av 
de manuella processer som finns idag. Fallföretaget lyfter bland annat fram rätt 
kompetens som en avgörande faktor för ett positivt resultat och det faktum att detta 
kommuniceras från högsta nivå och ut i verksamheten kan underlätta under en sådan 
omställningsperiod. 
Den främsta barriären som diskuteras av fallföretaget och som nämns i teorin utgörs 
av tekniska specifikationer som kan begränsa användningen av tekniken. Lu, Huang 
och Li (2011) förklarar att en teknik som RFID kan begränsas på grund av störningar i 
den räckvidd och radiosignal som påverkar hur data skickas och kan samlas in. 
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Fallföretaget menar att utrustning för IT och kommunikation kan påverkas då 
byggarbetsplatsen består av många moment som kan skapa störningar i signalerna 
och försämra datainsamlingen. I sammanhanget nämns också problematiken med att 
behöva flytta runt teknisk utrustning allteftersom bygget fortlöper. 
De stora investeringar i rätt teknik och utbildning som erfordras är ytterligare en 
barriär som fallföretaget måste ta i beaktning. Implementering av nya system och 
arbetssätt är till stor del en kostnads- och lönsamhetsfråga där det ibland kan vara 
svårt att motivera de kortsiktiga fördelarna. Det här kan medföra att de initiala 
kostnaderna hindrar företaget från att genomföra investeringarna. Därför kan det vara 
av intresse att först undersöka möjligheterna genom metodiker inom 
processförbättring för att avgöra om det ger en effektivare arbetsflöde och tillväxt 
inom verksamheten (Rouse, 2013). Genom processinnovation är det möjligt för 
fallföretaget att undersöka möjligheten med automatiserade datainsamlingsprocesser 
och huruvida befintliga processer ska utvecklas eller om det är fördelaktigt att 
utveckla helt nya istället. Genom Chengs, Tsais, och Lais (2009) 
procesinnovationsramverk kan fallföretaget först utgå från nuvarande processbild och 
därefter analysera processens aktiviteter. Därefter utvärderas processen om det finns 
begränsningar eller andra problemområden rörande effektiviteten som sedan ligger 
till grund för utformningen av den nya processen. Vid utvärderingen av det 
värdeskapande i processen, finns det möjlighet för ansvariga inom fallföretaget att 
göra en avvägning mellan effektivitet och verkningsgraden då det i allmänhet krävs 
högre initiala kostnader för att uppnå en högre effektivitet. Avvägningen måste alltså 
klargöra om det är lönsamt med att genomföra en processförbättring. Enligt Cheng 
och Teizer (2013) är det viktigt att ständigt utmana och utvärdera nuvarande 
arbetssätten för att hitta bättre lösningar samtidigt som tekniska hjälpmedel skapar 
utrymme för att erhålla mer resurseffektiva processer. 

5.2 Nuvarande datainsamlingsprocess i byggproduktion 
I fallstudien klargjordes det att fallföretaget har två utarbetade processer för insamling 
av data för mätning av fuktkvot i utfackningsväggar samt för inkommande leveranser, 
däremot saknas det många konkreta datainsamlingsprocesser inom andra områden 
under byggproduktionen. I teorin framhäver många författare möjligheterna till 
datainsamling på byggarbetsplatser och att insamling och tillgång till data främjar 
kvaliteten i byggprocessen. Däremot är det inte lika enkelt att genomföra rent praktiskt 
samtidigt som det heller inte prioriteras, vilket också återspeglas i situationen hos 
fallföretaget. 
Att mäta fuktkvoten i utfackningsväggen är en nödvändig delprocess hos fallföretaget 
för att säkerställa när bygget kan fortsätta. Delprocessen är av typen individuell 
process för att kontrollera fukten genom mätning, vilken genomförs manuellt av en 
person där mätvärdena motsvarar data som samlas in. Som Cheng och Teizer (2013) 
beskriver, ger manuell datainsamling en omedelbar respons och kan snabbt registreras 
likt fallföretagets process. Däremot har fallföretaget uttalat att data som samlas in för 
mätning av fuktkvot har sin osäkerhet när läckage uppstår eftersom det är svårt att 
avgöra om det är mätfel eller läckage. David och Skibniewski (1995) förklarar vidare 
att det finns osäkerhet och ineffektivitet med manuell datainsamling. Detta ger uttryck 
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i problematiken kring den mänskliga faktorn, vilket kan påverka tillförlitligheten i 
mätningar som gjorts. Datainsamlingsprocessen är ett tidskrävande manuellt arbete 
och där all data finns lagrade i pärmar hos platschefen ute på byggarbetsplatsen. Det 
innebär att för att få tillgång till en specifik mätning måste pärmen med mätningen 
först lokaliseras, om den finns kvar överhuvudtaget. Däremot saknas det i dagsläget 
ett systematiskt sätt för att hantera och analysera befintliga data. 
Den andra datainsamlingsprocessen som fallföretaget använder vid inkommande 
leveranser genomförs också manuellt, men jämfört med vid mätning av fuktkvoten i 
utfackningsvägg har delprocessen utvecklats genom integrering av teknologi. Denna 
typen av delprocess är också en individuell process där datainsamlingen är beroende 
av att en enskild person registrerar data från leveranser i en mobilapplikation som 
sedan lagrar det. På så sätt anses data bli mer lättillgängligt för personer som inte är 
ute i produktion, och det skapas en effektivare hantering av den. Applikationen 
möjliggör en bättre informationsöversikt vilket Costin et al. (2012) och Bilal et al. (2016) 
förklarar är avgörande vid stora byggprojekt. Det som har skett är att den manuella 
datainsamlingen har utvecklats med hjälp av tekniska hjälpmedel för att göra 
information mer pålitligt och lättillgängligt. Att ta ett ytterligare steg mot den tekniska 
utvecklingen och kunna automatisera datainsamling i byggprocessen är något 
fallföretaget har en positiv inställning till. 

5.3 Automatiserad datainsamlingsprocess i byggproduktion 
För att öka förståelsen för möjligheterna med automatiserade datainsamlingsprocesser 
i byggproduktion och dess effekter, har en av fallföretagets processer konkretiserats. 
Den automatiserade datainsamlingsprocessen är en delprocess utformad för att mäta 
betonggjutningens hållfasthetstillväxt under stomskedet i fallföretagets 
produktionsfas. Den nuvarande datainsamlingen för mätning av fuktkvot i 
utfackningsväggar har använts som inspiration i syfte att förbättra betongens 
gjutningsprocess. Delprocessen för det automatiserade datainsamlingssystemet är 
därmed en helt nytänkt process och utformningen av delprocessen är baserad på det 
externa företagets framtagna sensorsystem som syftar till att mäta betongens 
hållfasthetstillväxt och temperatur över tid. För att konkretisera hur sensorsystemet 
kan användas undersöks möjligheten i ett pågående projekt med ett flerbostadshus 
hos fallföretaget. Flerbostadshuset kommer att bestå av 16 våningar med en ungefärlig 
yta på 1200 kvadratmeter vardera. Fokus ligger därmed på betong för golv och inte 
väggar då fallföretaget i dagsläget inte har liknande hållfasthetskrav för dessa. 

5.3.1 Implementering av sensorsystem 
Innan själva installationen påbörjas är det viktigt att säkerställa att anställda både ute 
i produktion och inom verksamheten har förståelse för syftet med att samla in data 
över betongens hållfasthetstillväxt vid härdning. Det är en förutsättning för att 
systemet senare ska komma att användas i så stor utsträckning som möjligt men också 
för att användningen ska bli effektivt. För att sensorsystemet på bästa sätt ska kunna 
samla in data är det kritiskt att en till tre transponder placeras ut för varje 
gjutningstillfälle, det vill säga vid varje ny last med cement. Transpondern bör placeras 
längst ut i kanterna där det är som kallast eftersom dessa placeringar utsätts mest av 
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yttre faktorer. För att externa mottagaren ska kunna motta signalerna från samtliga 
transpondrar bör den placeras ungefär i mitten av bygget då dess läsarräckvidd är 
begränsad till 50 meter med hänsyn till signaldämpande material, och betydligt längre 
i luft. Transpondrarna gjuts in i betongen genom att RFID-taggen monteras på ett 
armeringsjärn med hjälp av buntband. Signalerna från transpondern skickas till en 
extern mottagaren med ett önskvärt mätintervall som är reglerbart. Mottagaren 
skickar sedan vidare data till en databas via GPRS (internetuppkoppling), vilket 
medför att byggarbetsplatsen måste ha en stabil och trådlös internetuppkoppling. 
Databasen presenterar sedan den insamlade data i ett användarvänligt gränssnitt som 
gör det möjligt att övervaka data i realtid och där all statistik är åtkomlig för de med 
access. En av fördelarna med systemet är att hållfasthetstillväxten av 
gjutningsprocessen kan följas via datorer, mobiltelefoner och surfplattor oavsett vart 
observatören befinner sig. På så sätt finns all information tillgänglig för de på 
byggarbetsplatsen men också för andra intressenter inom fallföretaget. I  Appendix E 
visualiseras hur transpondrarna och den externa mottagaren bör placeras enligt de 
anvisningarna som det externa företaget angett, vid gjutning av ett våningsplan på det 
flerbostadshus som besöktes. 
Gränssnittet visar grafiskt utvecklingen av betongens hållfasthetstillväxt över tid 
vilket medför att produktionen vet när de kan belasta bärande konstruktionsdelar och 
sedan bygga vidare med nästa våningsplan. En av dessa bärande delar är stämpen 
som stödjer bjälklagen tills betongen har uppnått rätt hållfasthet, vilket i dagsläget 
anses uppnås ungefär efter tre dagar. Det finns riktlinjer gällande hur borttagning av 
stämp går till när betongens hållfasthet har uppnåtts, men eftersom ett flertal faktorer 
påverkar hållfasthetstillväxten kan tiden för uppnådd hållfasthet variera med flera 
dagar. Då det heller inte genomförs kontinuerliga mätningar under byggprocessen är 
det vanligt att fallföretaget förlitar sig på tidigare erfarenheter och uppskattar 
härdningstiden, vilket ökar risken för bestående konstruktionsfel och antalet förstörda 
stämp på grund av för tidig belastning. En automatiserad datainsamlingsprocess gör 
att fallföretaget kan arbeta utifrån exakta värden som visualiseras i grafiskt 
utvecklande och på sätt reducera risken för konstruktionsfel, förstörda stämp samt öka 
säkerheten på byggarbetsplatsen. 

5.3.2 Effekterna av sensorsystemet 
Användandet av ett automatiserat sensorsystemet medför effekter både ute i 
byggprocessen och inom verksamheten. Både det externa företaget samt författarna 
Taneja et al. (2011) nämner att i byggprocessen kan byggets olika faser förlita sig på 
verkliga data och erhålla en ökad produktkännedom. Det innebär att kritiska 
egenskaper som risk för frysning av betong, belastning av konstruktion och rivning av 
bärande bjälklagsformar har möjlighet att övervakas på ett tillförlitligt sätt. Genom en 
enklare övervakning kan mer omfattande och allvarligare avvikelser elimineras då det 
är lättare att ta faktabaserade beslut. 
Fallföretaget har förklarat att deras utformade tidsplaner anses vara tillförlitliga på 
grund av den långa erfarenhet som finns inom verksamheten samt att den utformas 
med god marginal. Det förekommer emellertid att vissa moment drabbas av 
avvikelser vilket leder till tidsbrist som exempelvis kan bero på felaktiga eller 
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försenade leveranser, vilket medför att fallföretaget sätter in extra resurser för att 
tidsplanen inte ska bli lidande. Genom utnyttjandet av realtidsdata menar Xu, He och 
Li (2014) att det finns möjlighet för verksamheter att utforma ännu säkrare tidsplaner 
då byggprocessen kan kontrolleras utan obehagliga överraskningar. Det externa 
företaget menar att information från betonggjutningsprocessen i detta fall kommer att 
finnas sparad, och kommer på så vis skapa trygghet och kan användas som underlag 
för att optimera byggprocessen. 
Det externa företaget nämner även kvalitetsuppföljningen som en effekt. 
Sensorsystemet övervakar betongkonstruktionen under härdnings-, uttorknings- och 
driftskeendet och lagrar data som möjliggör kvalitetsuppföljningar, vilken i sin tur 
leder till en effektivare byggproduktion med mindre risker. Taneja et al. (2011) 
beskriver också att mätning på specifika egenskaper, i detta fall betongen, underlättar 
kvalitetsstyrningen då data kan användas för kontrolländamål. 

En annan effekt som det externa företaget förklarar är kostnadsminskning. 
Besparingar kan göras genom mindre överhållfasthet, snabbare omloppstider och 
effektivare utnyttjande av material. Vid överhållfasthet har betongen en högre 
hållfasthet än vad som krävs. Författarna Zhai, Goodrum, Haas och Caldas (2009) 
menar också att projekt med automatiseringsprocesser leder till kostnadsbesparingar 
genom bland annat minskade arbetskostnader. 
Det finns en positiv inställning hos fallföretaget att prova nya arbetssätt och till att 
implementera automatiserade datainsamlingssystem. Fallföretaget har i ett tidigare 
projekt provat ett liknande sensorsystem på en av byggarbetsplatserna som besöktes 
för att övervaka hållfasthetstillväxten vid betonggjutning där både resultatet och 
responsen bland de anställda på byggarbetsplatsen var väldigt positiv. Effekten av 
systemet kunde tyda på en ökad effektivitet samt att det upplevdes en större trygghet 
kring de beslut som togs utifrån den insamlade data. 

5.4 Kvalitetssäkring av byggprojekt  
Större delar av kvalitetsarbetet har fallföretaget integrerat i sina standarder och 
anvisningar som används under byggprocessen. Under projektets gång genomförs 
olika revisioner för att säkerställa att anvisningar följs och att önskvärd kvalitet har 
uppnåtts. Det gör att den manuella kvalitetskontrollen oftast ger data vid specifik plats 
och tid, och som Akinci et al. (2006) nämner ska detta representera hela arbetet som 
utförts. Vad som saknas i byggprocessen är hur insamling och användning av 
automatiserade data kan utveckla kvalitetsarbetet. 
För att använda data som genererats från den automatiserade datainsamlingen till 
kvalitetskontroller samt förbättra kvalitetssäkringen bör ett kvalitetskontrollramverk 
enligt Akinci et al. (2006) utformas, se Tabell 5.1. Inledningsvis förklarar författarna att 
olika mål för kontroll- och mätningsmål ska fastställas samt vad som ska kontrolleras. 
Då hållfasthetstillväxten i betong inte mäts i dagsläget, finns det således inga mål med 
vad som ska mätas. Den minimigräns som kommuniceras är att hållfasthetstillväxten 
ska uppnå minst 70 procent för bärande konstruktionsdelar innan formrivning av 
bjälklag påbörjas (Cementa, 2014). Det går att argumentera för att denna minimigräns 
är låg men faktum är att hållfasthetstillväxten har kommit så pass långt att betongen 
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klarar av att belastas successivt redan tidigare. Dessutom går hållfasthetstillväxten 
väldigt snabbt inledningsvis men avtar kraftigt redan efter de första dagarna. Enligt 
fallföretaget är gränsen accepterad inom branschen men det förekommer att det ställs 
betydligt högre krav på hållfasthetstillväxten. 
Vid den automatiserade datainsamlingen för betongen kan kontroll- och 
mätningsmålen utgöras av hållfasthetens och temperaturens utveckling mot de 
uppsatta målen. Därefter bestäms metoden för själva kvalitetskontrollen. I betongens 
automatiserade datainsamlingsprocess innebär det att metoden utgörs av sensorerna 
och RFID-tekniken samt placeringen av sensorerna. När det är bestämt kan data 
samlas in med hjälp av sensorsystemet. Som Taneja et al. (2011) förklarade har 
sensorerna möjlighet att kunna mäta materialets egenskaper hos den enhet de är 
installerade vid, i detta fall betonggjutningen, vilket underlättar kvalitetsstyrningen. 
Data som genereras kan användas för kontrolländamål och förse operatörer och 
anläggningspersonal med tillförlitlig information i realtid. Detta är väsentligt för det 
fjärde steget i kvalitetskontrollramverket där insamlade data analyseras och jämförs 
med de förutbestämda målen för att identifiera eventuella avvikelser. I sista steget kan 
revideringar genomföras där standarder och målvärden uppdateras efter hur 
processen beter sig. På så sätt finns möjlighet att ständigt förbättra processen samt 
förnya standarder som kvalitetssäkringen grundar sig i. 

Tabell 5.1 De fem huvudstegen i ett sensorbaserat ramverk för kvalitetskontroll 
med förklaring och tillvägagångssätt, modifierad från Akinci et al. (2006). 

Steg Förklaring Tillvägagångssätt 

1 Identifiera kontroll- och 
mätningsmål 

Hållfasthet och temperatur 
kontrolleras för att uppnå rätt värde. 

2 Kontrollplanering Kontroll och övervakning av betong 
via sensorer och RFID-teknik. 

3 Datainsamling Insamling av data med hjälp av 
sensorer. 

4 Analys Jämföra data med de förutbestämda 
målen. 

5 Revidering Uppdatera standarder och 
målvärden 

 
Utifrån den automatiserade datainsamlingsprocessen för betongen kan data samlas in 
på ett tillförlitligt sätt och skapar utrymme för analys samt kontrolleras om de uppsatta 
målen uppnåtts. Den genererade data visar även på hur trenderna har sett ut för 
betongens hållfasthetsutveckling och om nödvändiga åtgärder behövs vidtas för att 
nå de uppsatta målen på ett säkert sätt inom den angivna tidsramen. Eftersom 
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fallföretaget i nuläget går på estimeringar och kontrollerar endast i slutändan om ett 
visst värde har uppnåtts, finns det inget utarbetat system för att kvalitetssäkra denna 
del av byggprocessen. En automatiserad datainsamlingsprocess kan skapa bättre 
förutsättningar för efterföljande processer och en bättre grund för kvalitetssäkring av 
byggprojekt i allmänhet. 

Den automatiserade datainsamlingsprocessen är även ett sätt att bidra till ett arbete 
med ständiga förbättringar inom byggprojekt, vilket utgör en av hörnstenarna inom 
TQM. Själva metoden datainsamling är ett förbättringsverktyg inom 
kvalitetsutveckling och skapar en god grund för verksamheten att basera sina beslut 
på faktiska mätvärden, vilket är en annan hörnsten inom TQM. Enligt Cheng, 
Venugopal och Vela (2011) bidrar en effektiv distribution och användning av 
information till både bättre och mer effektivare beslut. Vidare har fallföretaget 
beskrivit att visionen för att finna nya metoder för innovation finns inom 
byggprojekten. Irani, Beskese och Love (2004) förklarar att vid arbete med ständiga 
förbättringar är det oundvikligt att ständigt ta fram nya arbetssätt och metoder för att 
upprätta en hög grad av innovation och kvalitet inom verksamheten. Automatiserad 
datainsamling är ett sätt för fallföretaget att utveckla och integrera innovativa 
lösningar i sina byggprocesser och samtidigt öka kvaliteten för slutprodukten. Detta 
stödjs av Kams (2000) definition av kvalitet, som betonar vikten av kvantifiering där 
en produkt utsätts för tekniska och statistiska mätningar för att avgöra dess kvalitet. 
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6  Slutsats & rekommendationer 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och rekommendationer utifrån analysen. 
Inledningsvis beskrivs de mest intressanta slutsatserna i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. Utifrån slutsatserna behandlas därefter rekommendationer som primärt är 
riktade till fallföretaget då de är baserade på studiens analys. 

6.1 Slutsatser 
Många av de problem som uppstår inom byggproduktion härstammar från bristfällig 
och felaktig information. Konsekvenserna av otillräcklig information kan leda till 
ökade kostnader, försämrad kvalitet i bygget och säkerhetsbrister. Med enkel tillgång 
till information genom automatiska datainsamlingsprocesser kan problemen 
upptäckas och motverkas innan de orsakar komplikationer. Därför har syftet med 
studien handlat om undersökning av tekniska utvecklingsmöjligheter med att samla 
in realtidsdata i produktionsfasen hos byggföretag och hur det kan bidra till 
kvalitetssäkring och ständiga förbättringar. 
De slutsatser som kan dras av analysen inom byggbranschen grundar sig i möjligheten 
med att integrera IoT-baserade system för att samla in realtidsdata under 
byggprocessen. Den utformade automatiserade datainsamlingsprocessen i analysen 
gav ett exempel på hur det går att använda IoT inom byggproduktion och vilka 
effekter det har på verksamheten. Förslaget för en automatiserad 
datainsamlingsprocess var utformad för betongens hållfastehetsutveckling och de 
effekter som skapades var bland annat säkrare tidsplaner, möjligheter till 
kvalitetsuppföljningar samt reducerade kostnader. Med hänsyn till effekterna 
kommer även slutsatserna att beröra hur verksamheter påverkas utifrån ett 
kvalitetsperspektiv. Följande slutsatser kan dras och beskrivs nedan: 

1. Det finns goda förutsättningar och hanterbara barriärer  
2. Brist på omfattande datainsamlingar i byggproduktion 
3. Automatiserad datainsamling kan bidra till ökad kvalitet 

Den första slutsatsen är att det finns väldigt goda förutsättningar och hanterbara 
barriärer vid implementering av en automatiserad datainsamlingsprocess inom 
byggproduktion. Gällande den tekniska svårigheten som kan begränsa signaler på 
grund av störningar finns det välutformade tekniker som har fungerande funktioner 
förutsatt att företag kan vara uppkopplade mot ett tillförlitligt nätverk i produktionen. 
Ifall företag har möjlighet att använda fibernätverk på byggarbetsplatsen kan de sätta 
upp ett trådlöst nätverk i nära anslutning till tekniken som används för 
datainsamlingen och på så vis säkerställa en stabil signalstyrka. I takt med att bygget 
fortskrider finns också möjligheten att utöka nätverket och koppla upp fler enheter. 

Barriären som berör lönsamhetsfrågan med automatiserade datainsamlingsprocesser 
kan hanteras genom ett gediget förarbete som exempelvis processinnovation. Med 
hjälp av processinnovation tydliggörs innebörden av varför företag inom 
byggindustrin väljer att utveckla befintliga eller utforma helt nya 
datainsamlingsprocesser, exempelvis kan det handla om att resurseffektiviteten av 
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nuvarande datainsamlingar är alldeles för låg eller att det saknas datainsamling helt 
och hållet. 
Ett processinnovationsramverk ger inte endast stöd till lönsamhetsfrågan, utan det 
skapar även förståelse. Framhävd förståelse är en av de viktigaste förutsättningarna 
vid implementering av en automatiserad datainsamlingsprocess. Berörda personer 
erhåller en klar bild över processen och syftet med den vilket underlättar arbetet för 
alla parter. Att kategorisera processen är ytterligare ett sätt att främja 
implementeringsförutsättningen. Om processen exempelvis kategoriseras till en 
individuell delprocess inom ledningsprocesser med syfte att kontrollera och övervaka 
arbete, klargörs bland annat frågor som vem har ansvar för delprocessen, vad ansvaret 
innebär, vem är mottagaren till informationen och vad är syftet med informationen 
som genereras. Desto bättre förarbete byggföretag genomför kring potentiella 
områden för integration av IoT, desto enklare blir själva implementeringen och 
underhållandet av nya processen. 
Den andra slutsatsen som kan dras är att det finns bristfällig datainsamling i 
byggproduktionen. Anledningen till detta tros vara att insamlingen antingen sker 
manuellt eller saknas helt. Problemet som uppstår med manuell insamling av data är 
att det ofta kräver stor tidsåtgång och problem vid uppföljningar. Mätningar som 
genomförs noteras vanligtvis manuellt och problematiken med detta är att det kan 
vara svårt att i efterhand avgöra om en händelse beror på felaktiga noteringar eller 
tillföljd av ett problem. Skulle lagringen av den insamlade data ske i pärmar finns 
risken att problem som uppstår förblir dolda och att den medför ineffektivitet vid 
uppföljning.   
Anledningen till varför datainsamlingar saknas inom vissa områden är att 
verksamheter kan förlita sig mycket på erfarenheter och estimeringar. Detta kan bli 
problematiskt då oförutsedda händelser som uppstår kräver omedelbar hantering, och 
utan underlag som data blir hanteringen inte lika effektiv. I den föreslagna 
automatiserade datainsamlingsprocessen fanns det inget tidigare sätt att samla in 
mätvärden över betongens hållfasthet. Det som styr när betongen har uppnått rätt 
hållfasthet är estimerade beräkningar och tidigare erfarenheter. Om betongen inte har 
uppnått rätt värden finns risken bland annat för konstruktionsfel och felaktig val av 
tidpunkt för rivning av bärande formutrustning. Med utgångspunkt i att det är brist 
på tillförlitliga datainsamlingar i byggproduktion finns det således utrymme för 
potentiella automatiserade datainsamlingar. Ett område som fallföretaget har förnyat 
och förbättrat processen är informationen som samlas in vid godsmottagningen. 
Innovationen utgörs av integrering av mobila applikationer som har hand om 
registrering av leveranser och tillhörande information. Det gör att logistikavdelningen 
enkelt kan följa upp händelserna som sker ute i byggarbetsplatserna. Det betyder att 
genom användandet av teknik kan flödet och lagring av information förbättras hos 
verksamheter inom byggindustrin. 

Den tredje slutsatsen är att automatiserad datainsamling kan bidra till ökad kvalitet i 
form av kvalitetssäkring och ständiga förbättringar. Den här typen av datainsamling 
tillåter företag inom byggindustrin att förbättra arbetet med kvalitetsstyrning då 
standarder och andra områden som styr kvaliteten kan revideras baserat på den 
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uppföljning som görs på den insamlade data. Till följd av den tillförlitliga genererade 
data, blir utförda moment i produktionen lättare att kvalitetssäkra eftersom de kan 
baseras på exakta värden. En automatiserad datainsamlingsprocess gör det även 
möjligt att systematiskt kontrollera kvaliteten med hjälp av ett 
kvalitetskontrollramverk. Insamlingen av exakt data kan jämföras med förutbestämda 
mål för att identifiera problem eller avvikelser. Processen möjliggör effektivare 
identifiering av exempelvis defekter, vilket snabbare kan åtgärdas och i sin tur 
förhindra brister i kvaliteten. 
Slutligen kan även byggprojekt förbättras genom arbetet med ständiga förbättringar. 
Automatiserad datainsamling är ett sätt att utmana nuvarande arbetssätt och metoder 
för att finna förbättringsmöjligheter. Den utgör en statistisk metod och är ett sätt att 
avgöra kvaliteten i slutprodukten. Samtidigt skapas ett faktabaserat underlag tack 
vare tillförlitliga mätdata som lagras. Enligt teorin är datainsamling ett 
förbättringsverktyg för att främja bättre kvalitet, och genom att ständigt förbättra 
datainsamlingsmetoden har byggföretag möjlighet att effektivisera sina beslut och 
pågående arbeten utifrån en faktabas. 

6.2 Rekommendationer 
De föreslagna rekommendationerna är primärt riktade till fallföretaget då dessa är 
baserade på studiens analys och slutsatser. Först ges specifika rekommendationer för 
att förbättra förutsättningarna innan implementering av en automatiserad 
datainsamlingsprocess. Därefter beskrivs rekommendationer efter tillämpning av en 
automatiserad datainsamlingsprocess. Tabell 6.1 sammanfattar kortfattat syftet med 
de olika rekommendationerna. 

Tabell 6.1 Beskrivning av syftet med studiens rekommendationer och dess 
koppling till de slutsatser som gjorts. 

Rekommendation Syfte Slutsats 

Använda processinnovation 

Skapar rätt förutsättningar och 
överkomma barriärer vid 
implementering av datainsamling. 
Undersöka lönsamheten. 

1 

Testa med enkla processer 
Säkerställa att förståelsen för processen 
byggs upp successivt och allteftersom 
utforma nya datainsamlingsprocesser. 

1, 2 

Arbeta med 
kvalitetskontrollramverk 

Förbättra kvaliteten i byggprojekten 
genom enklare identifiering av 
defekter. 

3 

Basera beslut på fakta och arbeta 
med ständiga förbättringar 

Höja kvaliteten i arbetet och 
produkterna. 3 
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Processinnovation vid undersökning av en ny automatiseringsprocess 
För att effektivisera en befintlig process eller skapa en helt ny process är det viktigt att 
fallföretaget utgår från ett verksamhetsproblem eller produktionsproblem. Således 
kan fallföretaget enklare avgöra vilken typ av data som behövs för att underlätta 
lösning av problemet. Med ett identifierat problem har fallföretaget möjlighet att 
applicera processinnovationsramverket, som beskrivs i sin helhet i stycket tillhörande 
3.4.2 Processförbättring med syfte att undersöka om det är lönsamt att förändra 
processen eller skapa en ny automatiserad datainsamlingsprocess för att lösa 
problemet. Ramverket gör det möjligt att det blir rätt implementering från början 
eftersom det förutsätter att oklarheter har klargjorts innan. Med hjälp av 
processkategorisering kan förståelse för innebörden av arbetsmetoden skapas hos de 
inblandade personerna i den nya processen, vilket är en avgörande förutsättning för 
att den ska fungera optimalt. Processkategoriseringen underlättar arbetet med 
processinnovation och klargör de funktioner samt den ansvarsfördelningen därtill 
som medkommer. Vid noggrann utförd processinnovation kan fallföretaget ompröva 
och omforma sina arbetsmetoder för att uppnå ett effektivt ledningsverktyg i takt med 
den tekniska förändringen som sker. 

Testa med enkla processer för att få en ökad förståelse 
Eftersom att en omställning till automatiserade datainsamlingsprocesser kan vara 
väldigt utmanade men framförallt tids- och kostnadskrävande, rekommenderas 
fallföretaget att börja småskaligt och fokusera på mindre komplexa processer inom 
byggproduktionen som det finns en god kännedom om. Samtidigt måste det vara en 
process där det finns potential och ett väsentligt förbättringsutrymme, annars kan det 
vara svårt att konkret påvisa skillnaderna vid utvärdering av det faktiska resultatet. 
Genom att börja med enklare processer är det också möjligt att begränsa de kortsiktiga 
kostnaderna och en satsning kan motiveras ur ett längre perspektiv förutsatt att 
engagemanget och stödet finns från ledningen. Fallföretaget nämner resurseffektivitet 
som ett ledord i samband med datainsamling och att det finns en stor efterfrågan på 
olika områden idag däribland avvikelsehantering, därför kan det vara fördelaktigt att 
bygga upp förståelsen succesivt för att sedan öka omfattningen av automatiserade 
datainsamlingsprocesser. De fyra steg för processinnovation, som finns beskrivet i 
stycket tillhörande 3.4.2 Processförbättring, skapar bra förutsättningar för ett lyckat 
förbättringsarbete men det är minst lika viktigt att det finns ett genuint intresse och 
stöd för att det ska lyckas fullt ut. 

Arbeta med kvalitetskontrollramverk 
Med en automatiserad datainsamlingsprocess har fallföretaget utrymme att förbättra 
kvaliteten i byggprojekten genom att arbeta med ett systematiskt 
kvalitetskontrollramverk, se stycke 3.1.2 Kvalitetskontroll. Innan datainsamlingen 
påbörjas är det viktigt att fallföretaget etablerar kontroll- och mätningsmål för den 
aktuella processen som data ska samlas in från. Efter att datainsamlingen har 
genomförts och olika mätvärden har registrerats kan fallföretaget påbörja analys av 
data där jämförelse kan genomföras mellan insamlade data och de förutbestämda 
målen. De insikter och slutsatser som skapas utifrån analysen har fallföretaget 
möjlighet att använda till att förnya sina kvalitetsstandarder- och revisioner. Det 
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innebär att kvaliteten i arbetet uppdateras systematiskt och de standarder eller 
anvisningar som ligger till grund för ett hållbart bygge blir mer korrekt och aktuell för 
den givna processen. På så sätt blir det även enklare för personer att arbeta med 
kvalitetssäkring i produktionen då de kan utgå från dessa reviderade standarder.  

Basera beslut på fakta och arbeta med ständiga förbättringar  
En riktlinje för fallföretaget gällande utnyttjande av den insamlade data, är att sträva 
efter att ständigt förbättra kvaliteten i byggprojekten. I den bransch som fallföretaget 
verkar i är det viktigt att upprätthålla en hög kvalitet i alla processer för att kunna 
garantera hållbara slutprodukter. Ett sätt att göra det på är att utnyttja den data som 
samlats in utifrån en automatiserad datainsamlingsprocess för att kunna arbeta 
systematiskt och spara tid genom att eliminera väntan. Datainsamlingen främjar 
beslutsstöd, förbättrar förebyggande underhåll och synliggör arbetet på ett bättre sätt. 
Med ett underlag beståendes av insamlad data, har fallföretaget möjlighet att bearbeta 
underlaget och ta faktabaserade beslut. Genom att arbeta på detta sätt använder 
fallföretaget ett förbättringsverktyg (datainsamling) och integrerar sitt arbete med 
kvalitetsutveckling (basera beslut på fakta). Utöver det har fallföretaget även möjlighet 
att utifrån den automatiserade datainsamlingsprocessen arbeta med ett annat 
kvalitetsperspektiv som är ständiga förbättringar. Genom att tillämpa nya metoder till 
insamling av data, utmanar fallföretaget branschen med nya metoder för att sträva 
mot en hög grad av innovation. Detta är en förutsättning för ständiga förbättringar, att 
oförtröttligt finna nya effektiva arbetssätt för att ha möjlighet att utvecklas inom 
verksamheten. 
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7  Diskussion 
I följande kapitel diskuteras de valda metoderna för att besvara studiens frågeställningar samt 
diskussion av uppfyllande av syftet. Vidare beskrivs implikationer av studien följt av en 
diskussion kring de metoder som använts och de metodval som gjorts i studien. Därefter 
diskuteras studiens reliabilitet och validitet för att undersöka hur tillförlitlig studiens data har 
varit. Avslutningsvis ges förslag på framtida studier. 

7.1 Uppfyllande av syftet 
Studien har grundat sig i de fyra utformade frågeställningar som beskrivs i stycke 1.3 
Syfte för att tydliggöra arbetet och uppfyllande av syftet. Syftet med studien handlade 
om att undersöka möjligheten att samla in realtidsdata genom en automatiserad 
insamlingsprocess i produktionsfasen hos ett byggföretag. Vidare undersöka hur en 
automatiserad datainsamlingsprocess kan bidra till kvalitetssäkring och ständiga 
förbättringar. Till varje frågeställning ges en beskrivning över hur de har besvarats 
samt bidragit till att uppfylla syftet. 

1. Vilka förutsättningar och barriärer finns vid implementering av en 
automatiserad datainsamlingsprocess i produktionsfasen i ett företag inom 
byggindustrin? 

Frågan har främst besvarats utifrån teorier om automatiserad datainsamling och 
processförbättring. Olika författares teorier har gett förslag på vilka faktorer som 
påverkar implementeringen, dessa har även validerats hos fallföretaget genom de 
semi-strukturerade intervjuerna. Till exempel beskrev teorierna hur viktigt det är med 
att först ha en klar bild och förståelse över varför data ska samlas in innan processen 
implementeras, något som även fallföretagets produktionschef nämnde. Med denna 
fråga klargjordes vilka faktorer som är viktiga att tänka på för att genomföra en 
implementering och frågeställningen skapade även en förståelse över situationer som 
kan försvåra möjligheten med att samla in data från en automatiserad 
datainsamlingsprocess, som exempelvis uppkoppling mot ett nätverk.  

2. Hur arbetar ett byggföretag med att samla in och lagra information under 
byggprocessen samt vad driver dem till att göra det? 

Genom att undersöka hur fallföretaget samlar in information kunde en specifik 
datainsamlingsprocess kartläggas. Den specifika processen var av typen manuell 
datainsamling och kunde vidareanalyseras utifrån teori som berör det området. 
Utifrån denna frågeställningen blev det möjligt att finna potentiella 
förbättringsmöjligheter och områden där en automatiserad datainsamlingsprocess är 
lämplig att applicera. Det gav insikter i de anställdas tankar kring nya processer men 
även hur bristfällig informationssamling är inom fallföretagets byggproduktion.  

3. Hur kan en automatiserad datainsamlingsprocess utformas inom ett 
byggföretags produktionsfas? 

För att besvara den tredje frågeställningen användes olika teorier om automatiserad 
datainsamling för att ge en ökad förståelse i vilka tekniker som är lämpliga att 
använda. Utifrån intervjuerna identifierades ett lämpligt område att automatisera och 
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till hjälp användes ett sensorsystem framtaget av ett externt företag anpassat till det 
valda användningsändamålet. Frågeställningen kunde därmed ge förslag på hur en 
automatiserad datainsamlingsprocess kan konkretiseras i byggprocessen och på så 
sätt bidra till att undersökningen av möjligheten med införandet. Utöver det gav den 
även insikter i de olika tekniker som finns på marknaden.  

4. Hur kan den automatiserade datainsamlingsprocessen bidra till att 
kvalitetssäkra byggprocessen och till ständiga förbättringar inom 
byggprojekt? 

Den sista frågan har besvarats utifrån teorier om kvalitetsutveckling och dess 
hörnstenar, ramverket för kvalitetskontroll samt genom frågeställningarna ett till tre. 
Genom intervjuerna med fallföretaget skapades förståelse för deras nuvarande sätt att 
kvalitetssäkra arbete ute i produktion. En stor del av det ligger i deras standarder och 
anvisningar som är utformade för att kvaliteten ska bli rätt från början. Denna fråga 
uppfyller syftet då det ger förståelse till hur en sådan insamlingsprocess bidrar med 
ökad kvalitet och ständiga förbättringar i stycke 6.1 Slutsatser. En avgörande faktor är 
att processen genererar tillförlitliga data som fallföretaget kan använda sig av vid 
beslutstagande, samtidigt kan de även arbeta mot ständiga förbättringar genom att 
förnya kvalitetsrevisioner och anvisningar. 

7.2 Implikationer av studien 
Studier visar att det finns goda möjligheter för byggindustrin att integrera tekniska 
hjälpmedel för att effektivisera och öka kvaliteten i byggprocessen. Branschen beskrivs 
som komplex och med den rådande bostadssituation i storstadsområdena i Sverige, 
finns det mycket som tyder på att en övergång kan skapa många konkurrensfördelar 
på längre sikt. Även om utvecklingen av gamla arbetssätt kommer att ta tid så känns 
framfarten av IoT och de möjligheter som skapats som ett naturligt steg i denna 
riktning att gå. 
Automatisk datainsamling sägs vara framtiden för många branscher däribland 
byggbranschen. Även om samlingsbegreppet IoT cirkulerat under en längre tid är det 
först de senare åren som utvecklingen tagit fart på allvar då det finns fler möjligheter 
för kommunikation mellan hårdvaruenheter som dessutom blivit betydligt billigare. 
Byggindustrin är delvis influerad av tillverkningsindustrin i många avseenden vilket 
gör att många av de studier som finns tillgängliga inte är direkt riktade till branschen 
som helhet men där olika metoder med fördel kan anpassas för olika ändamål inom 
branschen. 
Digitala system används idag i stor utsträckning för exempelvis fastighetsförvaltning 
men desto mindre under själva produktionsfasen. Därför kommer denna studie att ge 
ökad förståelse och insikter i vilka fördelar som finns med IoT-baserade 
datainsamlingssystem under byggproduktionen. Studien lämnar också ett konkret 
förslag på hur ett system kan utformas och användas för att effektivisera och 
kvalitetssäkra projektet. Även om denna studie visar på potentialen som finns, anser 
författarna att det finnas oerhört många fler användningsområden under 
produktionsfasen och som hade fått en positiv utveckling genom implementering av 
tekniska hjälpmedel. Men i takt med att fler enheter blir uppkopplade och större 
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datamängder samlas in bildas en hel vetskap kring hur man ska analysera data för att 
på bästa sätt separera viktig och användbar information. Att just urskilja och separera 
viktig information från allmän information anses vara en av de stora utmaningarna 
som ett sådant system medför.  
Den initiala tanken var att förbättringsförslaget skulle grunda sig i den studerade 
datainsamlingsprocessen hos fallföretaget. Anledningen till att det inte blev så är för 
att denna typ av utfackningsväggar skulle försvinna helt i närtid och därmed också 
datainsamlingsprocessen. Ändå gjordes bedömningen att lyfta fram den eftersom det 
redan fanns ett konkret och utarbetat arbetssätt som användes i väldigt stor 
utsträckning på samtliga av fallföretagets byggarbetsplatser. Dessutom framkom det 
att det bara fanns ett fåtal konkreta datainsamlingsprocesser i nuläget varav 
fuktkvoten i utfackningsväggarna ansågs mest lämpad. Troligtvis hade det varit mer 
fördelaktigt att förbättra och utveckla en nuvarande datainsamlingsprocess eftersom 
den hade kunnat studeras mer detaljerat på olika delar av utformningen. Samtidigt 
hade det varit möjligt att se en omedelbar effekt av förändringen  gentemot nuläget. 
Att betonggjutningsprocessen utecklades genom utformning av en automatiserad 
datainsamling anses dock ha givit insikter i de olika förbättringarna som kan erhållas. 
Trots att det inte tidigare finns datainsamlingsmetoder för den processen har 
utvecklingen av den framhävt hur metoder som grundar sig i erfarenheter kan 
förbättras genom tekniska medel.     

7.3 Värdering av valda metoder 
I kapitel 3 Metod kan läsaren följa studiens valda metodik för delarna i metoden som 
har legat i grund till utförandet av studien. I sin helhet har metodiken fungerat bra och 
varit till hjälp för att besvara de fyra frågeställningarna. Bedömningsurvalet gjorde att 
representanterna för intervjuerna var bättre anpassade till studien då informationen 
från dessa personer kunde besvara studiens frågor utifrån kunskap om områdena. Det 
medförde att en bra helhetsbild för hur organisationen arbetar kunder erhållas. 
Observationen som genomfördes gav insikt i produktionsarbetet och dessa insikter 
kunde även bekräftas genom de semi-strukturerade intervjuerna. I efterhand hade vi 
gärna kompletterat med fler observationer i produktionen och kompletterat med 
intervjuer med de ute i produktionen för att få deras perspektiv på situationen och 
deras inställning till att integrera tekniska hjälpmedel. På så vis hade vi kunnat få 
bekräftat eller visa på skiljaktigheter mot den bild som verksamhetsutveckling men 
även produktionscheferna målat upp. De semi-strukturerade intervjuerna öppnade 
upp möjligheten för respondenterna att prata mer fritt kring ämnena vilket medförde 
ökad förståelse för studiens författare. Till den sekundära datainsamlingen upplevdes 
det att det fanns tillräcklig information för de områdena som efterforskades. En 
utmaning var att hitta passande tekniker för betong som kan skapa ett automatiserat 
datainsamlingssystem. Genom lite efterforskning och kontakt med olika företag 
upptäcktes ett sådant system hos ett externt företag och som ställde upp på en semi-
strukturerad intervju. Utmaningen tror vi beror på att tekniken är relativt ny och har 
inte riktigt fått fäste i branschen än. Trots att tekniken anses vara pålitlig så är den inte 
beprövad i en större utsträckning och det är därför svårt att visa på dess verkliga 
potential och positiva resultat. 
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Metodiken för själva dataanalysen ansågs också fungera väl. Förberedelsen för 
insamlade data genomfördes utifrån redigering, transkribering och gruppering av 
data där även några intervjufrågor kunde följas upp utan några problem. Då studien 
både följde en deduktiv och induktiv procedur fanns det ett utformat teoretiskt 
ramverk från början för att kunna stödja första och andra frågeställningen. På så sätt 
blev det enklare för studiens författare att skapa förståelse inom ämnet, och där även 
teorierna validerades genom intervjuerna. Den induktiva proceduren underlättade att 
besvara den tredje frågeställningen då insamlade data kunde visualiseras i en 
utformad automatiserad datainsamlingsprocess. 

7.4 Studiens trovärdighet 
En diskussion kring studiens trovärdighet har genomförts för att förklara hur pass 
giltiga och tillförlitliga insamlade data till studien har varit. Genom att diskutera 
studiens reliabilitet och validitet beskrivs slutsatsernas trovärdighet samt om de är 
generaliserbara. 

7.4.1 Reliabilitet 
Under studiens metoddel får läsaren en uppfattning om hur studien har genomförts 
har genomförts med avseende på metodiken. Detta ökar möjligheten för andra att 
repetera studien och eventuellt komma fram till liknande slutsatser som i denna 
studie. I datainsamlingsfasen har tillförlitlig data använts innehållandes tydliga 
källhänvisningar, och för att ytterligare öka studiens trovärdighet användes olika 
vetenskapliga artiklar. 
Till varje semi-strukturerad intervju som hölls gavs en kort presentation av studien 
samt vad syftet med den var för att respondenterna skulle bli bekanta med arbetet och 
vidare kunna ge relevanta svar. Då intervjuerna var semi-strukturerade intervjuerna 
finns det en sannolikhet att en annan typ av information samlas in om studien 
repeteras vilken kan minska reliabiliteten. Däremot berördes samma huvudpunkter i 
varje intervju, se Appendix A–C, för respektive affärsområde för att svaren skulle vara 
någorlunda liknande och hålla en röd tråd. Den information som erhölls från 
intervjuerna och som inte var enhetlig öppnar upp möjlighet för förslag på framtida 
studier. Vid observation fick observatörerna en egen uppfattning om det som iakttogs. 
För att säkerställa att all information har tolkats korrekt kontrollerades det genom 
semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer med de anställda. 

7.4.2 Validitet 
För att säkerställa trovärdigheten av studiens slutsatser och rekommendationer, samt 
att resultatet av studien presenterar vad studien avser att mäta har utkast till studien 
granskats kontinuerligt av handledare under hela projektets tid. Olika källor till 
datainsamlingen har använts och intervjuerna genomfördes spelades in för en mer 
noggrann granskning och tolkning av information och även möjliggöra transkribering 
i dataanalysfasen. I dataanalysen användes mönstermatchning där resultatet från 
empirin matchade de förutsedda idéerna i den teoretiska referensramen, som till 
exempel de faktorer som bidrog till den första frågeställningen. 
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Då studiens forskningsstrategi var av karaktären fallstudie blir det svårare att 
generalisera studien eftersom den utgår från fallföretagets situation. Detta berör 
främst frågeställning två och tre som var mer anpassade efter byggprocesser hos 
fallföretaget. Däremot är det möjligt att studiens första och tredje slutsats samt 
rekommendationerna kan tillämpas till andra studier eller organisationer inom 
byggbranschen då dessa är av en mer allmän karaktär. Den andra slutsatsen, brist på 
omfattande datainsamlingar i byggproduktionen, är svårare att generalisera till övriga 
företag inom branschen då det saknas empiriskt stöd. Slutsatsen är främst baserad på 
fallföretagets situation och från en del vetenskapliga artiklar, och då inga fler företag 
har studerats inom studien blir det svårt för studiens författare att påstå att slutsatsen 
gäller för andra organisationer. Trots detta anses studiens strategiska 
fallstudiemetodik i sin helhet kunna tillämpas till andra företag som vill utforska 
möjligheten med automatiserad datainsamlingsprocess i produktion inom samma 
bransch. Om fallstudiemetodiken används är det väsentligt att organisationen 
anpassar studiens slutsatser och rekommendationer till deras egna situation. 

7.5 Förslag på framtida studier 
Sent under projektets gång framgick det tydligt att området avvikelsehantering utgör 
en stor del av verksamhetens arbete och som gärna hade behövt undersökas. Ett 
förslag på framtida studier är att undersöka processen för avvikelsehanteringen då det 
är ett område som har förutsättningar för integrering av IoT och digitalisering dock 
inte i den utsträckningen så att det blir ett automatiserat dataflöde eftersom varje 
avvikelse är specifik. Vidare ges även förslaget att studera hur insamlade data kan 
göras kontextmedvetet, det vill säga hur resultatet ska omvandlas till angripbara 
affärsinsikter. Då denna studie inte behandlar hantering av data i stor utsträckning bör 
framtida studier undersöka detta område. Det är viktigt att användningen av data blir 
rätt och effektivt för att företaget ska kunna basera sina beslut på den fakta de har. 
Mycket av litteraturen menar att byggbranschen inte har tillämpat IoT i samma 
omfattning som andra branscher. Därav bör slutligen andra branscher studeras som 
ligger i framkant vad gäller användandet av IoT, automatiserade 
datainsamlingsprocesser samt hantering av stora mängder av data. Detta för att 
erhålla betydelsefulla insikter i dessa ämnen och metoder som vidare kan anpassas till 
egna verksamheten.  
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Appendix A – Intervjuer med verksamhetsutveckling 

Position Struktur Område för diskussion Varaktighet 
(min) 

Chef för 
produktionsutveckling 

Semi-
strukturerad 

Kvalitetssäkring av 
byggprojekt 

Hur insamlad data används 
30 

Installations-
energiansvarig 

Semi-
strukturerad 

Hinder vid implementation 

Hur insamlad data används 60 

Logistikansvarig på 
segmentproduktion 

Semi-
strukturerad 

Kvalitetssäkring av 
byggprojekt 

Hur insamlad data används 
30 

Chef för strategisk 
utveckling 

Semi-
strukturerad 

Förväntning på insamlad data 

Andra områden för insamling 
av data 

60 

IT-strateg Semi-
strukturerad 

Hinder vid implementation 

Hur insamlad data används 60 

Kvalitetsingenjör Ostrukturerad 
Nuvarande 
datainsamlingsprocess 20 

Kvalitetsingenjör Ostrukturerad 
Nuvarande 
datainsamlingsprocess 15 

 
Intervjuerna inleddes med att informera respondenterna en beskrivning av studiens 
syfte och hur intervjun gagnar arbetet med studien. För varje intervju som hölls med 
verksamhetspersonalen diskuterades följande punkter: 

- Nuvarande datainsamlingsprocesser 
- Förväntningar på insamlad data 
- Hur används insamlad data 
- Hinder med att implementera automatiserad datainsamlingsprocess 
- Förväntningar på en automatiserad datainsamlingsprocess 
- Hur de kvalitetssäkrar sina byggprojekt 
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Appendix B – Intervjur med produktion 

Position Struktur Område för 
diskussion 

Varaktighet 
(min) 

Platschef Semi-strukturerad 

Beskrivning av en 
nuvarande 
datainsamlingsprocess 

Utvecklingsmöjligheter 

30 

Arbetsledare Semi-strukturerad 

Beskrivning av en 
nuvarande 
datainsamlingsprocess, 

Utvecklingsmöjligheter 

Andra områden för 
insamling av data 

45 

Platschef Semi-strukturerad 

Beskrivning av en 
nuvarande 
datainsamlingsprocess 

Utvecklingsmöjligheter 

Andra områden för 
insamling av data 

45 

 
Intervjuerna inleddes med att informera respondenterna en beskrivning av studiens 
syfte och hur intervjun gagnar arbetet med studien. För varje intervju som hölls med 
produktionspersonalen diskuterades följande punkter: 

- Nuvarande datainsamlingsprocesser 
- Hur processen är utformad 
- Förståelse för nyttan med datainsamling 
- Utvecklingsmöjligheter av de nuvarande datainsamlingsprocesserna  
- Förväntningar på en automatiserad datainsamlingsprocess 
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Appendix C – Intervjuer med externt företag 

Position Struktur Område för 
diskussion 

Varaktighet 
(min) 

Inköp, testutvecklare 
och service 

Telefonintervju 
Semi-strukturerad 

Teknik för 
datainsamlingssystem 30 

 

Intervjun inleddes med att informera respondenten en beskrivning av studiens syfte 
och hur intervjun gagnar arbetet med studien. Följande punkter diskuterades: 

- Sensorsystemet för automatiserad datainsamlingsprocess 
- Framtida system 
- Varför företag behöver automatiserade system 
- Trender inom olika industrier 
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Appendix D – Observation hos fallföretaget 
Syftet med observationerna var att få en uppfattning i hur det vardagliga arbetet ute 
på byggarbetsplatsen såg ut. Observationerna användes också som ett komplement 
till intervjuerna för att öka kunskapen om fallföretaget och dess processer. 
Vid ett första besök på byggarbetsplatsen noterades det utdragna arbetet med manuell 
dokumentation. Enligt flera platschefer är det mycket pappersarbete som är onödigt 
tidskrävande och tar fokus från det som verkligen skapar värde. Uppfattningen är att 
det finns ett behov av att standardisera och automatisera mycket av arbetet för att 
effektivisera byggprocessen men också mycket av det arbete runtomkring som också 
är nödvändigt för ett lyckat byggprojekt. 

Alla som vistas på byggarbetsplatsen måste enligt lag bära ett ID06-kort, som dels 
fungerar som identifikation och innehåller en RFID-tagg som överför 
kortinnehavarens uppgifter till pesonalliggaren. Personalliggare är en förteckning 
över vilka som arbetar på arbetsplatsen och ska uppdateras dagligen och vara 
tillgänglig om Skatteverket gör ett besök. Väl ute på byggarbetsplatsen måste den 
besökande registrera sig hos platschefen för att få godkännande om att vistas på 
byggarbetsplatsen. Registreringen görs manuellt och eftersom att det bara är 
platschefen som får ge ett godkännande, kan processen bli utdragen om denne inte är 
närvarande. Uppfattningen är att det finns frustration över detta och det anses att 
processen borde gå att förbättra och därmed effektivisera den eftersom att den är så 
nödvändig. 
Säkerheten och arbetsmiljön i allmänhet på de byggarbetsplatser som besöktes 
bedöms överlag som mycket god. Säkerhetsföreskrifter tycks ha ett starkt fäste i 
fallföretagets dagliga arbete där avspärrade områden, varningsskyltar, 
skyddsutrustning och inte minst ID06-korten är några exempel. Genom ID06-korten 
kan fallföretaget försäkra sig om att endast behöriga vistas på byggarbetsplatsen. 
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Appendix E – Förslag på placering av sensorsystem 
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