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Sammanfattning: 
Den här studien, som har bedrivits i samarbete med konsultföretaget Pipe, har studerat 
informationshanteringsprocessen hos småföretag inom retailbranschen. Företaget som ägnar 
sig åt butiksplanering med hjälp av CAD-program har idag ingen koppling mellan CAD-
programmet och den molndatabas som lagrar information. Syftet med arbetet är att beskriva 
hur ett åtgärdsförslag skulle kunna se ut för att företaget ska kunna förbättra sin 
informationshantering genom användandet utav en molndatabas. Vi har även beskrivit 
problemområdet kring kopplingar mellanmolndatabaser och designprogram. För att besvara 
studiens syfte har vi genomfört en fallstudie, och svaret på forskningsfrågorna, 1. Hur ser 
informationshanteringsprocessen ut idag? 2. Hur kan informationshanteringsprocessen 
förbättras? 2. Vilka arbetssteg skulle kunna tas bort om företaget inför en koppling 
mellanmolndatabasen och designprogrammet? 3. Är en molnbaserad lösning ett möjligt 
alternativ för att använda för småföretag i retailbranschen? 4. Hur ser det ut i andra 
branscher som använder sig av CAD-program? Har vi hittat genom att genomföra intervjuer. 
Intervjuerna har hjälpt oss att genomföra en förändringsanalys där vi genom handlingsgrafer 
och mål- och problemlistor har kommit fram till ett antal åtgärdsförslag som företaget bör 
genomföra för att förbättra sin informationshanteringsprocess. Utifrån förändringsanalysen 
har vi kunnat dra slutsatsen att informationshanteringsprocessen skulle kunna förbättras och 
snabbas upp genom att införa en koppling mellan designprogrammet och en molndatabas. 
Detta skulle innebära att material automatiskt laddas upp från designprogrammet 
tillmolndatabasen, som även kunden har tillgång till. På så sätt samlas all information på ett 
och samma ställe. Genom litteraturstudier har vi också kommit fram till att en molnbaserad 
lösning vore möjligt för företaget, då det är en billig och smidig lösning för företag som inte 
har så stora resurser.  
 



 
 

 

 

Abstract: 
This study, which was conducted in collaboration with the consulting firm Pipe, studied 
information management processes of small businesses in the retail industry. The company 
dedicated to design store using CAD software today has no connection between the CAD 
program and the clouddatabase that stores information. The aim is to explore how the 
proposed measures might take for the company to improve their information management 
through the use out of a clouddatabase. We have also described the problem area of the 
connections between the cloudatabases and design applications. To answer the study's end, 
we conducted a case study and answer research questions, 1. How does the information 
management process work today? 2. How can the information management process be 
improved? 
2. What work steps could be taken away if the company faced a link between the 
clouddatabase and design software? 3. Is a cloud-based solution suitable to use for small 
businesses in the retail industry? 4. What is the situation in other industries that use CAD 
software? We found by conducting interviews. The interviews helped us to implement a 
change analysis in which we act through graphs and goal- and problem lists have come up 
with a number of proposed measures that the company should implement to improve their 
information management process. Based on the analysis of change, we have to conclude that 
the information process could be improved and speeded up by introducing a link between 
design software and a clouddatabase. This would mean that the material is automatically 
uploaded from your design software to the clouddatabase, which is also the customer has 
access to. In this way, gather all the information in one place. Through literature studies, we 
have also come to the conclusion that a cloud-based solution would be appropriate for the 
company, since it is a cheap and convenient solution for companies that do not have as many 
resources. 
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Ordlista 
 
API- API är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt, det är en specifikation av hur olika 
applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara. (API, 
2016, 22 mars). 
 
Autentisering- att koppla samman en användare med ett användarkonto och kontrollera 
att användaren har rätt till detta. (Sundström, 2005) 
 
BIM- 3D modell skapar möjligheter att på ett intelligent sätt förmedla information inom 
Designprogram. (Autodesk, BIM, 2016) 
 
CAD-  Designprogram som används till att designa 2D och 3D ritningar. (Autodesk, What is 
CAD software?, 2016) 
 
Gränssnitt-  Gränssnitt presenterar data för användaren som systemet hämtat från  olika 
mjukvaru- och/eller hårdvarumoduler. (Adam & Billing, 2014) 
 
Interoperabilitet- två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda 
informationen de får från varandra. (Computer Sweden-Interoperabilitet, 2016) 
 
Latens- innebär fördröjning, väntetid. Den tid som det av tekniska skäl tar att få fram en 
signal eller hämta data, i synnerhet den fördröjning som är oundviklig på grund av fysikens 
lagar, latens uppkommer alltid i system därför utrustningen behöver tid på att sig att reagera 
på inkommande signaler. (Computer Sweden-Latens, 2016) 
 
.NET framework-  är en webbtjänst som underlättar uppbyggnaden och driften ut av webb 
applikationer på Windows-plattformar. .net framework är skapat av Microsoft år 2000. 
(Abdullahi, 2008) 
 
PDM- Central system som hanterar 3D modeller inom mekanikindustrin. (Product Data 
Management, 2013, 11 mars) 
 
Skalbarhet- innebär att systemet går att bygga ut utan allvarlig försämring av prestanda. 
Man skiljer på horisontell skalbarhet och vertikal skalbarhet. Horisontell skalbarhet innebär 
att något går att bygga ut på bredden- man lägger till fler av samma slag, till exempel fler 
persondatorer i ett lokalt nätverk. Vertikal skalbarhet är att lägga till mer resurser eller fler 
funktioner per ansluten enhet, till exempel förse datorerna med mer minne. (Computer 
Sweden-Skalbarhet, 2016) 
 
Småföretag- företag som sysselsätter mindre än 250 personer. (Tillväxtverket, 2016) 
 
Webbapplikationer- ett samlingsnamn för programvara som man har åtkomligt via 
internet och sin webbläsare. (Nations, 2014) 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund till arbetet, tidigare forskning, problemformulering, 
syftet, mål med arbetet och avgränsningar. 

1.1  Bakgrund 
Det här arbetet har utförts i samarbete med konsultföretaget Pipe. Företaget ägnar sig åt 
butiksplanering med hjälp av CAD/BIM program. Företaget grundades år 2014 och har sex 
stycken anställda. Kunderna är främst stora kedjor, såsom Intersport, Pressbyrån och 
Hemköp.  
 
Arbetet utförs inom retail. Inom retail så finns mycket krav från kunder och för att kunna 
möta konkurrensen så krävs idag ett högt arbetstempo. Ledtiderna måste minskas och man 
önskar förbättra företagens informationsflöde. (Bergmark, 2016) Utvecklingen av design-
verktyg inom byggbranschen har gått snabbt framåt. Tidigare användes ritbord och penna för 
att designa. CAD, som står för Computer Aided Design, är en teknik som utvecklades 
drastiskt under 1980-1990-talet. (Computer Aided Design, 2015, 28 januari). Nästa steg i 
utvecklingen är BIM, det står för Building Information Modelling, eller Building Information 
Model. Det finns olika nivåer av BIM-användning, och begreppet ges olika betydelser i olika 
sammanhang och därför finns inget riktigt vedertaget begrepp. (BIM Alliance Sweden, 2014) 
 
BIM-verktygen har dock inte utvecklats lika starkt inom alla branscher, i byggbranschen 
(som har stora likheter med butiksplanering) beror den långsamma utvecklingstakten bland 
annat på att BIM-kompabiliteten inte är tillräckligt hög hos programvarorna som används. 
Idag är den säkraste formen av informationsutbyte skräddarsydda API-kopplingar mellan 
olika programvaror, på sikt väntas neutrala filformat utvecklas och ersätta  API-
kopplingarna. (Robertson, 2010). Det finns kopplingar mellanmolndatabaser och CAD-
program inom andra branscher, men dessa är inte anpassade efter de arbetsmetoder som 
används inom butiksplanering. Arbetsmetoderna som finns är baserade på att man jobbar 
med ett projekt i taget, medan butiksplaneringen jobbar med att projektera många butiker på 
en kort tid. (pipe, 2015) 
 
Ett problem som kan uppstå vid användningen av design-program är att dubbelarbete 
uppstår. Information är svår att återanvända och den måste uppdateras på flera olika ställen. 
För att uppnå en lösning på detta är det viktigt att kommunikationen mellan systemen 
fungerar, så att en ändring i ett system ger genomslag i alla system. (Bergmark, 2016).  
 
En integrerad informations- och kommunikationsteknik är viktig för att optimera leveransen 
till beställaren. Viktiga förutsättningar för detta är utvecklingen av en gemensam 
informationsplattform, bestående av tekniska standarder för datahantering och överföring. 
(Robertson, 2010) 
 
Informationshanteringsprocessen är en viktig fråga för i stort sett alla företag,  men det kan 
vara svårt att styra hur informationen får och ska hanteras. För att företagen ska kunna skapa 
en fungerande infrastruktur krävs att informationsutbytet, både externt och internt, är 
identifierat och beskrivet. Nyutvecklad teknik erbjuder nya kommunikations-, 
sammanställnings- och lagringsmöjligheter. (MSB och Riksarkivet, 2012) 
 
En teknik som är användbar är molntjänster. Molntjänster är den term som används för att 
beskriva de tjänster som tillhandahålls över nätet, där företag eller privatpersoner kan lagra 
data. Data lagras på så kallade datamoln, och man får åtkomst till det var man än befinner 
sig. (Mattmar & Holmin, 2013)  Med användandet av molntjänster kan företag spara in 
pengar och göra informationen mer tillgänglig. (Thorslund, 2014).  Den finns två 
huvudalternativ för hur molntjänster och molndatabaser kan utnyttjas, antingen så köper 
manmolndatabasen som en tjänst eller så används molnet som den underliggande servern på 
vilken molndatabasen installeras. (Ricknäs, 2016) En stor fördel med att använda molnet för 
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lagring är att det är säkert, molnleverantörerna har råd med flera säkerhetslösningar som 
nästan kan garantera att man kan undvika ett totalstopp. För småföretag innebär det också 
att molnleverantörerna kan erbjuda system med mycket högre prestanda än vad företagen 
själv har ekonomi till. På det här sättet får även mindre företag tillgång till samma verktyg 
som de större företagen har råd att kosta på sig, vilket ökar konkurrenskraften. 
(Kontorskraft, 2015) 
 

1.2 Problemformulering 
Det finns flertalet olika studier som beskriver hur BIM har förändrat arbetet och vilka 
fördelar det har fört med sig. Vi har däremot inte hittat några tidigare studier om att CAD har 
kopplats ihop med molnbaserademolndatabaser för smidigare informationshantering. 
Redundans och dubbelarbete med information lagrad på olika ställen leder till mer arbete 
och risken är stor för att det blir fel någonstans längs vägen.  
Frågorna vi kommer besvara är: 
1. Hur ser informationshanteringsprocessen ut idag? 
2. Hur kan informationshanteringsprocessen förbättras? 
3. Vilka arbetssteg skulle kunna tas bort om företaget inför en koppling 

mellanmolndatabasen och designprogrammet? 
4. Är en molnbaserad lösning ett möjligt alternativ för att använda för småföretag i 

retailbranschen? 
5. Hur ser det ut i andra branscher som använder sig av CAD-program? 
Kunskapsbidraget blir att beskriva hur informationshanteringsprocessen skulle kunna 
förbättras för småföretag om de använder sig av molntjänster. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är dels att beskriva hur ett åtgärdsförslag skulle kunna se ut för att 
företaget ska kunna förbättra sin informationshanteringsprocess genom att använda sig utav 
en molndatabas. Vi kommer också att beskriva problemområdet kring kopplingar 
mellanmolndatabaser och design-program.  
 

1.4 Mål 
Målet med det här arbetet är att genom litteraturstudier och empiriska studier 
problematisera området med att CAD-program som används inom butiksplanering ännu inte 
har någon koppling till en molndatabas. Vi ska genom en förändringsanalys ta fram 
åtgärdsförslag som skulle underlätta arbetet med informationshanteringen. Vi kommer att 
leverera en åtgärdslista med förslag på åtgärder som skulle förbättra 
informationshanteringsprocessen. Vi ska också genom litteraturstudier motivera 
användandet av molnbaseradmolndatabas.  
 

1.5 Avgränsningar 
Problematiseringen kommer spänna över ett bredare område än förändringsanalysen och 
åtgärdsförslagen. I förändringsanalysen så avgränsar vi oss till att undersöka en koppling 
mellan design-programmet Archicad och en molnbaseradmolndatabas i Azure. Detta dels för 
att det är ett krav från samarbetspartnern om en koppling ska införas, men också pga detta 
arbete har en tidsbegränsning som hindrar oss från att undersöka flertalet program och 
molndatabaser. Vi kommer att presentera en åtgärdslista med förslag på förändringar, vilket 
innebär att vi inte utvecklar någon prototyp. 
 

1.6 Diskussion om inledningskapitlet 
Med allt högre krav från både kunder och konkurrenter krävs att processerna är snabba och 
ingen onödig tid slöas. Utvecklingen av design-verktyg har gått fort framåt senaste åren, men 
det finns fortfarande mycket att göra. Utvecklingen skiljer sig dessutom åt i olika branscher, 
och just butiksplanering ligger steget efter flera andra branscher. En viktig aspekt när butiker 
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utvecklas är kontakten mellan kund och leverantör, det krävs att kunden är involverad och 
kommer med sina synpunkter, för att det här ska kunna ske på ett smidigt sätt krävs att 
informationen kan delas mellan kunder och leverantörer på ett bra sätt. En möjlig lösning på 
det här kan vara en molnbaseradmolndatabas, där all information kring projektet samlas och 
delas. Vi kommer i den är uppsatsen att undersöka hur en sådan lösning skulle påverka 
arbetssättet, alltså hur personerna på företaget arbetar med informationshanteringen. I 
dagsläget innehåller informationshanteringen flertalet steg för att leverera material till 
kunden, kan detta förändras på något sätt? Målet är att ta fram ett åtgärdsförslag som skulle 
underlätta arbetet med informationshanteringen. Eftersom vi gör detta i samarbete med 
företaget Pipe, så har vi avgränsat oss till designprogrammet ArchiCAD samt den 
molnbaserademolndatabasen Azure. 
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2 Teori 
I det här kapitlet ges läsaren en inblick i ämnet, för att få en bättre förståelse för rapporten. 
Vi hanterar områden som designprogram ,molndatabaser, manuell hantering och 
molntjänster.  
 

2.1 Designprogram 
Designprogram används för att skapa ritningar och visuella modeller.  

2.1.1 CAD 
Ett CAD-program innehåller information om byggnaden, konturer och ytor. Den kan också 
lagra information om byggnadsobjekt som dörrar, fönster och tak. Objekten måste vara 
parametriska, dvs innehålla attribut som kan ändras av användaren. Dessa attribut är 
beskrivningar av elementet, såsom bredd, höjd, antal fönsterrutor etc. Innan ett element 
lagras i molndatabasen, så måste användaren lägga värden till en uppsättning attribut för att 
konfigurera utseendet av elementet. Initialt kan utformningen och även byggnaden ändras 
över tid, och modellen måste kunna anpassas efter tillägg och ändringar av attributvärden. 
Ett bibliotek med parametriska element av hög nivå ökar funktionaliteten av CAD-
programvaran. (Langelaan) 
 

2.1.2 BIM 
BIM står för Building information Modelling, och det är ett samarbets 
verktyg som används av någon medlem av arkitektur-, ingenjör- eller konstruktions-i 
ndustrin baserat på ett antal mjukvarulösningar. BIM integrerar alla byggkomponenter, 
inklusive dess geometri, egenskaper och kvantiteter, inklusive all information för 
komponentens hela livscykel. När BIM används kan olika medlemmar ur design-teamen kan 
använda fysiska eller referensmodeller  från andra gruppmedlemmar utan att ha någon speci 
aliserad kunskap inom området. BIM använder sig utav 3D-modellering, och utvecklingen h 
ar pågått sedan mitten på 1990-talet.BIM har varit medhjälp till utvecklingen från att rita i 
2D till 3D. Att rita i 3D innebär väldigt mycket mer möjligheter jämfört med 2D. 2D ritningar 
är en samling linjer och text, vars resultat hänger mycket på personen som ritar har stora 
kunskaper och att läsaren kan tolka den presenterade informationen. Med 3D så är 
ritningarna mer visuellt framställda med hjälp av algoritmer i mjukvaran.  BIM-utvecklingen 
drivs av avancerad interoperabilitet genom att använda branschstandard format. API: et tillå 
ter programmen att kommunicera direkt med varandra. (Robinson, 2007)   
Figur 1 vissar hur bim som en styrande modell ligger ovanför cad för hur man ska lägga upp 
och arbeta med 2D och 3D projekt  
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Figur 1 Egenkomponerad modell för bim och pdm 

2.1.3 ArchiCAD 
Archicad är ett CAD-program som räknas till gruppen BIM-applikationer. Programmet 
används till att producera ritningar, mängd- och energiberäkningar samt samordning mellan 
andra CAD-projektörer. Programmet produceras av företaget Graphisoft. Utvecklingen av 
programmet startade 1982 och har under åren vidareutvecklats. Archicad är objektorienterat 
och använder en SQL-databas för struktur och informationsflöde av inmatad data. 
Användaren kan när som helst göra uttag ur modellen och samla önskad information till 
ritningar eller uttagslistor på ingående komponenter. Uttagen ur modellen görs i form av 
ritningar, eller andra filformat som dwg. För att skapa upp och förändra befintliga objekt för 
att få mer avancerade objekt i ArchicCAD så används ett programmeringsspråk som heter 
GDL (geometric description languauge).  GDL är ett parametric programmerings sätt, som 
gör det möjligt att kombinera både manuell programmering och parameterändringar vilket 
leder till att man på ett lätt sätt förstå och lära sig GDL. Det medför att man på ett enkelt sätt 
kan skräddarsy sina objekt efter behov och även följa BIM krav på egenskaper på objektet 
både för 2D och 3D. (Dore & Murphy, 2014) 
GDL använder sig ut av koordinatsystem och matematiska formler för uppbyggnaden och 
utplaceringen ut av objekt. (Graphisoft, 2016)  
 

2.1.4 PDM 
PDM som står för Product Data Management är ett verktyg som används för att styra 
utvecklingen utav projekt. PDM-systemen ska även förutse användaren med rätt information 
om den valda produkten vid rätt tillfälle när projektet är i drift. (Andersson & Södergren, 
2014). PDM-system kan hålla koll på versionshantering, information är relaterade till 
varandra och hur informationsflöden mellan olika system ska utformas. (Product Data 
Management, 2013, 11 mars) Figur 1 vissar hur bim som en styrande modell ligger ovanför 
pdm för hur man ska lägga upp och arbeta med 2D och 3D projekt. 
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2.2 Informationshantering 
Informationshantering är att samla in och hantera information från en eller flera källor och 
att sprida denna information till en eller flera målgrupper. Med information menas här alla 
typer av information av värde, oavsett om det har sitt ursprung i eller utanför organisationen. 
Informationshanteringen har utvecklats under åren från att gå från pappersbaserad 
information till mer och mer tekniska lösningar. Informationshantering innebär ett flertal 
informationsresurser, och några de vanligaste är: 

 Data- alla organisationer tar fram data om sin verksamhet, tex tillverkande företag 
generar data på produktionsprocessen, omsättning etc. Alla dessa uppgifter är viktiga 
och gör det möjlig för företag att identifiera potentiellt lönsamma produkter, 
marknader och exportområden.  

 Text- textinformation har länge varit central inom information. Organisation, lagring 
och spridning, oftast utanför organisationen, samt upprätthållande av lager med 
rapporter är vanliga uppgifter. 

 Multimedia- ljudinspelningar, grafik, bilder och video tillhör också information som 
kan spridas och lagras. Data och text kan existera i antingen papper eller i elektronisk 
form, medan multimedia kräver tillämpning av informationsteknik och är därför en 
nykomling i familjen. 

 Informationsteknik- omfattar datorer, telekommunikation och mjukvarusystem som 
stöd för organisation, överföring och lagring av information. En koppling mellan två 
externa instanser kan undanröja behovet av annan form av kommunikation.  

(Barjinder, 2012) 
Se figur 2 för en illustration över informationshanteringen och hur ”information” är samling 
ut av antal olika delar av information vilket både kunden och företaget ska hantera 
sinsemellan. 
 

 
Figur 2: Egenkomponerad modell över informationshanteringsprocessen 

 
Inom butiksplanering är samspelet mellan leverantör och kunder viktigt, kunden ska genom 
hela processen vara delaktig och komma med sina åsikter. För att kunden ska kunna följa 
arbetet och komma med åsikter krävs att kunden får tillgång till material under projektets 
gång. Ritningar delas ut till kunden, som kommer med sina synpunkter och så bearbetas 
nästa version fram.  
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2.3 Systemintegration 
Systemintegration är ett begrepp som innebär att flera olika fristående system kopplas ihop 
för att fungera tillsammans. För det ska fungera skapas en applikation som jobbar mot 
systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt, 
utan att en person sitter och manuellt matar in informationen. (Systemintegration, 2016, 9 
februari). När systemen inte är integrerade med varandra och mycket manuell hanteringen 
sker är risken stor att inkonsistens uppstår. Det innebär att molndatabasen innehåller 
motsägelser, dvs att samma uppgift finns på flera ställen med olika värden. Det kan också 
innebära brott mot integritetsvillkoren, som att tex två objekt har samma värde på något som 
ska vara en nyckel eller att de interna datastrukturerna har kraschat. (Padron-McCarthy, 
2016). Ett generellt skäl till varför funktioner, applikationer och system ska kunna samverka 
med varandra är att det i längden blir lönsamt. Detta eftersom integration normalt innebär 
att dubbelarbete undviks, samma data kan hanteras på ett ställe och mängden manuella 
arbetsmoment i informationshanteringen minskar och att underhållning av data bara 
behöver göras på ett ställe, samt att mängden motstridig information minskar. Integration av 
system innebär dock inte bara fördelar, det kan föra med sig att systemen blir komplicerade 
och därmed mer sårbara, man kan också få extra svårigheter när någon systemmodul ska 
bytas ut eller en helt ny kopplas in. (Svensson, Yngve, Bergenudd, & Sandström, 2000) 
 

2.4 Molnet 
Molnet är IT-tjänster som tillhandahålls över internet. 

2.4.1 Molntjänster 
Molntjänster förändrar sättet på vilket dagens IT-infrastruktur består och hanteras genom 
förbrukningstjänster som infrastruktur, plattformar och applikationer. Molnet gör det 
möjligt för konsumenter av tekniken att tänka på datorer som en effektiv obegränsad resurs, 
med minimal kostnad och tillförlitlig service. De behöver inte fundera över hur det är 
uppbyggt eller hur det fungerar. Användandet av molntjänster har förändrat hur företag 
hanterar och jobbar med system. Nu behöver företagen inte längre själva lagra alla tunga 
applikationer, utan det nätverk av datorer som utgör molnet står för lagringen. Det här leder 
till minskade hård- och mjukvarukrav från användarens sida. Det enda användarens dator 
måste klara av är att köra molnets datorsystem, vilket kan vara något så enkelt som en 
webbläsare. Den snabba tillväxten av data och behovet av att hålla det säkrare och längre 
kommer att kräva att organisationer integrerar hur de hanterar och använder sina uppgifter, 
från idé till graven. Nu finns möjligheten att lagra data på internet, dessa lager tillhandahålls 
och underhålls av tredje part via internet. Molnet har en stor pool av lagring som är 
tillgängliga för användning med tre betydande attribut: åtkomst via webbtjänster API på en 
icke ihållande nätverksanslutning, omedelbar tillgång till mycket stora mängder av lagring, 
man betalar för det utrymme man använder. Detta stöder snabb skalbarhet.  
 
Några av nyttorna med molnlagring är tillgången av data oavsett var du befinner dig, 
lagringen kan variera från en liten mängd data till hela lagret för en organisation, användaren 
kan betala för den mängd utrymme man använder, man betalar alltså inte för outnyttjad 
kapacitet. Andra fördelar är att man inte behöver investera i lagringsenheter vilket kan vara 
en stor kostnad, man har inget behov av teknisk expertis för att hålla lagring, backupp, 
replikering och katastrofförvaltning, man kan låta andra komma åt datat, vilket gör det 
lättare att samarbeta. 
 
 Men även om fördelarna med molnlagring är många, så finns det vissa punkter som gör att 
användare tvekar till att börja använda sig av molntjänster. Det här beror dels på att 
kontrollen över datan, eftersom uppgifterna befinner sig utanför företagets infrastruktur, kan 
det uppfattas som att företagen har förlorat kontrollen över data. En annan orsak är 
interoperabilitet och kontroll, komplexiteten i att använda molnlagring är något som många 
kunder underskattar. Det är inte ”plug-and-play”, utan varje leverantör har sina olika 
modeller, icke-standard API: er som gör integrering mellan applikationer svår och kostsam. 
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Vissa leverantörer tillhandahåller mjukvaruklienter som implementerar gemensamma 
nätverksprotokoll, såsom Network File System (NFS) eller Common Internet File System 
(CIFS), men dessa är egenutvecklade och kan inte överbrygga mellan olika molntjänster. 
Bristen på standardprotokoll för åtkomst till molnlagring innebär att det inte finns någon 
interoperabilitet, vilket kraftigt komplicerar datamigrering. Ytterligare en orsak kan vara 
prestanda och säkerhet, tillgång till molndata är begränsad av nätverkets genomströmning 
och latens. Trots drastiska förbättringar av internets prestanda så är det fortfarande sämre 
jämfört med lokala lagringsnätverk. En annan aspekt som kan göra att användarna tvivlar är 
lämplighet och tillämpningar. Ett slags mer statisk data, inaktiv data, är bäst anpassade för 
lagring i molnet, eftersom uppgifterna inte ändras så ofta. Dessa data kräver heller inte hög 
hastighet och transaktionstillgång. Bulkdata kan lätt komprimeras med datareduktion samt 
att den lätt kan krypteras, applikationer som innehåller multimedia, såsom video, ljud eller 
bildfiler, webbapplikationer, användarfiler och e-post är några exempel för bästa passform i 
molnlagring. Allmänt så passar applikationer med låg prestanda och tolerans för låga 
driftstopp är lämpliga för molnlagring. (Rajan & Shanmugapriyaa, 2012) 
 

2.4.1 Molntjänstmodeller 
Molntjänster består utav tre olika modeller, som ofta benämns som SPI-modellen, som är en 
förkortning av de lager som finns, se figur 3. Dessa lager är Paas, Iaas och SaaS.  

 
Figur 3: SPI-modellen (Cloudcomputingarea, SPI-Model) 

2.4.1.1 PaaS 
PaaS är en förkortning för ”plattform as a service”. PaaS är en molntjänst som tillhandahåller 
en plattform som samlar applikationer som är åtkomliga via tjänsten och en vanlig 
webbläsare. (interoute, 2016) PaaS är en tjänst som inte kräver att konsumenten behöver ta 
så stor hänsyn till underhåll av servrar, test och produktion samt installation och 
konfiguration av programvara. (Eriksson & Skoglund, 2014) 

2.4.1.2 IaaS 
IaaS är en förkortning för ” infrastructure as a Service”. IaaS är en molntjänst som fokuserar 
på infrastruktur för kunden genom att tillhandahåller hårdvara via internet. (interoute, 2016) 
Exempel på dessa tjänster är streamingtjänster. All infrastruktur i molnet bygger på 
virtualisering, flertalet virtuella maskiner med dess medföljande operativsystem kan köras på 
en enda fysisk dator och därmed dela sin processkraft. Det här innebär att molnleverantören 
kan erbjuda sina tjänster till flertalet kunder samtidigt. Konsumenten kan sedan fritt 
administrera datorresurserna, som om de själva ägde dem. (Eriksson & Skoglund, 2014) 

2.4.1.3 SaaS 
SaaS är förkortningen för ” Software as a Service”. SaaS är en molntjänst som gör det möjligt 
att via internet nå programvara som ej behöver installeras lokalt. (interoute, 2016)  
SaaS innebär att molnleverantören står för all drift och underhåll. Konsumenten kör sedan 
applikationerna, antingen genom klientgränssnitt (tex webbläsare) eller genom 
programgränssnitt.  Med användandet av SaaS försvinner behovet av lokalt installerad 
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programvara. Den vanligaste formen av SaaS är tex webbaserade mailklienter, såsom Gmail 
och Outlook. (Eriksson & Skoglund, 2014) 
 

2.4.2 Säkerhet i molnet 
Allt eftersom molnlagring har uppnått ökad popularitet, så har också nya säkerhetsfrågor 
kommit upp. Traditionella skyddsmekanismer är inte längre tillräckliga, eftersom 
egenskaperna hos molntjänster skiljer sig mycket från mer traditionella arkitekturer.  
 
Förtroende är inte ett nytt forskningsområde inom datavetenskap, utan det har studerats 
under en längre tid. Förtroende i en molnmiljö beror i hög grad på den valda 
distributionsmodellen som styrning av data och applikationer som hamnar utanför ägarens 
kontroll. Kontrollen av data delegeras till organisationen som äger infrastrukturen, och det är 
upp till ägaren att upprätthålla en tillräcklig säkerhet. Ur en traditionell synvinkel så är 
molntjänster utanför den trygga zonen, och ska beaktas med misstänksamhet. Men samtidigt 
så är outsourcing ett bra alternativ, det gäller bara att tydligt identifiera, autentisera, 
godkänna och övervaka vem som har rätt att komma åt tillgångarna som är lagrade. 
Separation är den viktigaste ingrediensen i ett säkert system, och den är baserad på förmågan 
att skapa gränser mellan de enheter som måste skyddas och de som inte är betrodda.  
 
Sekretess är också ett hett ämne när det gäller molnsäkerhet, sekretess avser att endast 
behöriga parter eller system har möjlighet att komma åt skyddade uppgifter. Att delegera 
lagringen av data till molnet leder till en ökning av risken att data blir åtkomlig av någon 
obehörig, eftersom den ofrivilligt blir mer tillgänglig. För att hindra detta problem från att 
uppstå så gäller det ha en autentisering, som innebär att man skyddar data från åtkomst.  
 
En annan viktig aspekt av informationssäkerhet är integritet, integritet innebär att tillgångar 
endast kan ändras av auktoriserad part. Dataintegritet avser att skydda data från obehörig 
radering, modifiering eller tillverkning. Genom att förhindra obehörig åtkomst, så kan 
organisationer uppnå större förtroende för integriteten. Dessutom kan sådana mekanismer 
erbjuda större insyn i fastställandet av vem eller vad som kan ha förändrat data eller 
systeminformation. (Zissis & Lekkas, 2010) 
 

2.4.3 Azure 
Microsoft Azure är en Paas tjänst och som tillgodoser 50 olika online tjänster och är skapat 
av Microsoft för att bygga och hosta webbapplikationer online. (Windows Azure Plattform, 
2015, 28 december) De lagras på Microsoft datacenter för att flytta infrastrukturer och 
serverhallar lokalt från företagen till molnet.  
Microsoft Azure är uppdelat i tre delar, Azure App fabric vilket tillhandahåller applikationer 
för molnet, Windows Azure är deras specifika operativsystem och SQL Azure vilket är en 
online molndatabas som med lätthet kan konverteras till en relationsdatabas SQL server. 
(Techopedia, 2016) 
 

2.4.4 Införande av molntjänster 
I dagsläget finns en mängd olika råd om vad man bör tänka på innan en övergång till 
molntjänster sker. Det finns dock ingen internationell metod eller modell för hur denna 
övergång bör gå till. Några viktiga punkter att gå igenom innan övergång till molnet är ; 

 Kommer datan vara geografiskt spridd? 

 Har leverantörens säkerhet verifierats av tredje part? 

 Fastslår avtalet vem som äger datan? 

 Har leverantören tillgänglighetsgarantin för datan? 
(Eriksson & Skoog, 2013) 
 
Eriksson och Skoog (2013) har framställt några råd som kan användas vid införandet av 
molntjänster för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Dessa råd är; 
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 Följ en övergångsstruktur 

 Bestäm nyttan av övergången och hur molntjänsten ska utnyttjas 

 Undersök integrationsmöjligheterna av den nya molntjänsten i verksamheten 

 Ha en checklista för att kontrollera så att leverantören uppfyller kraven för IT-
säkerheten 

 Gå igenom alla licenser och avtal noggrant 

 Kontrollera ifall testning av mjukvaran i molnet skett tidigare, och i så fall med vilka 
resultat 

 Tänk på inlåsningseffekten när du planerar att utnyttja en skräddarsydd tjänst 

 Välj vilken data som ska lagras i molnet 

 Planera för omställning av verksamheten 

 Jämför alternativ och var källkritisk 

 Är molntjänsten kostnadseffektiv så att organisationen sparar pengar genom 
användandet av tjänsten? 

 

2.4.5 CIA-modellen 
En modell som kan användas för att styra strategier för informationssäkerhet inom en 
organisation. Elementen i triangeln (se figur 4) anses vara de tre mest avgörande 
komponenterna inom säkerhetsfrågor.  
 

 
Figur 4: CIA-triangeln (Haughn, Giblisco, (2014) 

I detta sammanhang så är sekretess (confidentiality) en uppsättning regler som begränsar 
tillgången till information, integritet (integrity) är en försäkran om att informationen är 
pålitlig och noggrann, och tillgänglighet (availability) är en garanti för tillförlitlig tillgång till 
information av auktoriserade personer.  

2.5 Butiksplanering 
Butikens design kan delas upp i interiör och exteriör miljö, där den interiöra miljön är 
butikslokalen med tak, golv, väggar, inredning,, belysning och butikslayout etc. Den exteriöra 
miljön är det som finns utanför butiken, dit tex skyltfönster räknas. När butiker designas så 
gäller det att locka kunden till att köpa varor, det kan tex handla om placera varor i rätt höjd 
för kunden. Exponeringen av varor ska vara tydlig, välplanerad och underlätta för kunden. 
En butik kan delas upp i olika sektioner, där vissa ytor uppmärksammas mer av kunder än 
andra. Tex så är ytorna runt kassan heta ytor där varorna är väl synliga och man har en chans 
att öka försäljningen.  I dagsläget finns många konkurrerande butiker med liknande 
sortiment, där kan butiksdesignen spela en avgörande roll för var kunden väljer att handla. 
Butikerna måste vara planerade så det blir ett bra flöde, på så sätt kan varorna placeras på 
rätt sätt och öka försäljningen. (Karlsson & Ekman, 2011) 
 
Designen på butiken har stor påverkan på kundernas köpbeteende, och är därför en viktig del 
i hur butikens försäljning går. Genom olika sorters butiksdesign kan man påverka kunderna 
till att köpa mer. Butiker som säljer liknande produkter kan skapa konkurrensfördelar genom 
att designa butiken på ett sätt som tillfredsställer kunderna. En av de viktigaste aspekterna är 
en genomtänkt planlösning, vilket innebär en plan för hur ytan ska disponeras på bästa 
möjliga sätt. Butiksdesignen är viktigare än många butiksägare tror, eftersom många kunder 
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fattar sina köpbeslut inne i butiken. Det gäller att exponera varorna så det lockar kunderna 
att handla, gavlar med speciella erbjudanden lockar ofta kunder och främjar försäljningen.  
(Cardmarker, Daun, & Persson, 2007) 
 
Enligt Newman & Foxall (2003) så är det viktigt att inredningen matchar branschen som 
butiken befinner sig i, och speglar det som butiken vill förmedla. 
 
I figur 5 illustreras hur butiksplanering kan se ut, då man delar upp butiken i olika områden 
som visas med separata färger för att på ett enkelt sätt få en bild av hur butiken kan delas 
upp.  

 
Figur 5 butiksplanering (pipe, 2015) 

 
 

2.6 Standarder  
En standard är ett dokument som är skapat av erfarna inom området för att upprätthålla 
ordning och reda och fungerar som en guide för hur man ska undviker fallgropar. 
Dokumentet tillför även riktlinjer så att företag som jobbar inom branschen bör jobba 
snarlikt. (Sis, 2016) 
 

2.7 Diskussion om teorikapitlet 
I det här kapitlet har vi tagit upp ämnen som vi anser är relevanta för att vi ska nå vårt syfte. 
Vi har lyft fram olika designprogram, dels hur CAD används samt att vi har gått djupare in på 
programmet ArchiCAD som används av vår samarbetspartner. Vi ser att CAD program är 
välanvända och har funnits under en längre tid, men de är i behov av vidareutveckling. Vi 
anser att ett steg skulle vara att koppla ihop de med molntjänster, detta för att slippa lagra 
allting lokalt vilket kan vara en dyr lösning. Med molntjänster betalar du endast för det 
utrymme du använder, vilket är en stor fördel. Molntjänster vore en bra lösning inom 
retailbranschen då man vill hålla kostnaderna låga. En av svårigheterna inom branschen är 
att kunden vill lägga så lite pengar som möjligt, så en billigare lösning är att föredra. Detta 
görs att butiksplanerarna får mer tid att arbeta med att planera butiken, och ledtiderna 
minskar. Vi har även tagit upp informationshanteringsprocessen, som innebär att 
information samlas in och lagras och sedan distribueras både internt och externt. Det är 
viktigt med en fungerande informationshantering, för att på ett smidigt sätt kunna förmedla 
information och med en väl fungerande process minskar risken att det blir fel samt att 
information missas. Vi har även tagit upp lite kring systemintegration innebär och vilka 
fördelar det finns med att koppla ihop program. 
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3 Metod 
I det här kapitlet beskrivs forskningsprocessen, vilken strategi som använts samt hur 
datainsamlingen och dataanalysen genomförts. 
 

3.1 Forskningsprocess 
I figur 6 presenteras en visuell sammanfattning över hur forskningsprocessen har gått till. De 
gulmarkerade rutorna är de delar vi har använt oss utav. 

 
Figur 6: Modell över forskningsprocessen, källa Oates (2006) 

3.2 Litteraturstudie 
Syftet med en litteraturstudie är att samla och presentera vetenskapligt granskade källor, 
som ska kunna stödja att ny kunskap skapad genom forskningen alternativt som stöd för 
resultatet av forskningen. (Oates, 2006). 
Vår litteraturstudie har inneburit sökningar efter relevant information på internet. Vi har 
använt oss av molndatabaserna Summon och Google Scholar, samt gjort fritext sökningar på 
Google. De begreppen vi har använt oss av vid sökning har bland annat varit: cloud 
computing, CAD external connection, CAD + cloud, systemintegration, 
informationshantering. Fullständig sökinformation återfinns i Bilaga A. Vi har sökt 
information både på engelska och svenska, men majoriteten av de vetenskapliga artiklarna 
har varit på engelska. Enligt Oates (2006) så är internet en bra källa till att söka litteratur då 
man på ett snabbt och enkelt sätt har tillgång till väldigt mycket material. Man får dock vara 
uppmärksam, då internet också innehåller mycket material som inte håller så hög klass. Vi 
har granskat artiklarna noga, genom att kontrollera källförteckningar samt att använda de 
artiklar som har refererats av flest personer, för att säkerställa att de kan bidra till vårt 
arbete. Vi har även använt oss av material som inte är vetenskapligt granskat, såsom 
nyhetsartiklar och andra texter. Nyhetsartiklarna har vi främst hämtat från Computer 
Sweden, vilket är en branschledande tidskrift vi anser därför att den är tillförlitlig. 
Litteraturstudien har legat som grund till den empiriska studien, samt att den har hjälpt oss 
att besvara forskningsfråga 3, Är en molnbaserad lösning ett möjligt alternativ för att 
använda för småföretag i retailbranschen? 
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3.3 Forskningsstrategi 
En fallstudie fokuserar på en instans av det som ska undersökas. Den här instansen är 
studerad på djupet med hjälp av en mängd olika datainsamlingsmetoder (såsom intervjuer, 
observationer och dokumentstudier). Syftet är att få en rik, detaljerad inblick. (Oates, 2006). 
En fallstudie betonar en detaljerad analys av ett begränsat antal händelser eller förhållanden 
och deras relationer. (Soy, 1997) Vi har gjort en fallstudie på ett företag och med hjälp av 
intervjuer har vi beskrivit hur företaget arbetar. En fallstudie fokuserar mer på djupet än på 
bredden, vilket vi kommer att göra genom att detaljerat studera ett specifikt fall och gräva 
djupt i det. Enligt Oates (2006) så finns tre olika typer av fallstudier: explorativ studie, 
beskrivande studie och förklarande studie. Vi har använt oss utav en deskriptiv studie, vilket 
syftar till att ge en rik, detaljerad analys av ett visst fenomen och dess sammanhang. Det 
specifika fall vi har studerat i denna studie berör hur man på Pipe arbetar med ett projekt 
från start vid första kund kontakten tills att projekt levereras till kunden. 
 
Vi valde att använda oss utav metoden fallstudier när vi genomförde det här arbetet, för vi 
ansåg den strategin som mest lämplig när vi skulle beskriva verksamheten samt hur den kan 
förändras. Andra alternativa metoder hade till exempel kunnat vara design & creation, där vi 
hade skapat lösning som vi sedan hade kunnat utvärdera. Men tidsbegränsningen gjorde att 
vi valde en fallstudie. 
 
 En annan möjlig strategi hade varit aktionsforskning, där fokus ligger på att lösa problem. 
Aktionsforskningen är dock ett iterativt arbetssätt som medger förändring under arbetets 
gång. (Forskningsstrategier, 2016) Anledningen till att vi inte valde denna strategi är att då är 
instansen som undersöks aktivt med och bidrar istället för att vara ett passivt objekt, vilket 
passade vårt samarbetsföretag bättre.  
 

3.4 Urval 
Urvalet av intervjupersoner har skett på lite olika sätt. Vid vårt samarbetsföretag så 
intervjuade vi två stycken personer, dels vår kontaktperson som också är grundare till 
företaget. Utöver intervjun med honom så valde han ut ytterligare en anställd som vi 
intervjuade.  Vår kontaktperson motiverade valet av att han valde vem vi skulle intervjua med 
att det är en person är den på företaget som jobbar dagligen med ArchiCAD och med det är 
mest lämpad att intervjua. 
Till intervjun med lärosätet gjorde vi ett icke-slumpmässigt urval, genom att vi helt enkelt 
antog att KTH har hög klass på sina utbildningar, och därmed har lärare som är kunniga 
inom ämnet och kunde ge oss den kunskapen vi önskade. 
 
Urvalet av personer baserades på vilka som skulle vara lämpliga att ge oss de svaren vi 
önskade. Vårt samarbetsföretag Pipe är litet och de två personer vi intervjuade är de som 
dagligen arbetar med designprogrammen och därmed skulle vara de som berörs av 
ändringen som införs. En ut av de personerna vi intervjua på företaget kommer även att vara 
delaktig i den eventuella lösningen utav de vi undersöker i studien.  
Vi valde att bara intervjua personer från företagets sida, inga kundrepresentanter. Detta var 
ett medvetet val då vi ansåg att det skulle bli för tidsomfattande att hantera även kundens 
synpunkter. Vi hade som ambition att intervjua någon representant från ett annat företag för 
att se hur de hanterat liknande problem. Vi var i kontakt med flertalet företag med 
förfrågningar om de kunde ställa upp, men det var tyvärr inga som ansåg sig ha resurser till 
att besvara några frågor, då ville de ha ut mer av det.  
 

3.5 Datainsamling 
Här beskrivs hur det vi har gått tillväga när vi gjort vår datainsamling till empirin.  

3.5.1 Intervjuer 
En intervju är ett sätt att kommunicera där en av parterna vill ha ut information från den 
andre. Konversationen har ofta en agenda, så ämnena som tas upp är inte slumpmässiga utan 
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det finns en tanke bakom. Intervjuer är en bra datainsamlingsmetod när forskaren önskar: få 
fram detaljerad information, ställa komplexa frågor med ”öppna svar”, förklara känslor eller 
upplevelser som inte kan beskrivas via observationer eller enkäter, undersöka känsliga 
ämnen eller konfidentiell information som respondenten inte önskar lämna skriftligt till en 
forskare de inte träffat. (Oates, 2006) 

 
Enligt Oates (2006) finns tre olika typer av intervjuer, strukturerade intervjuer, semi-
strukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer. Vi har i det här arbetet använt oss 
utav semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade ett tema på frågorna och en lista 
på frågor vi ville ha svar på. Men vi var öppna för att ändra ordningsföljden på frågorna och 
beredda på att ställa följdfrågor om intervjupersonen tar upp något som vi inte hade planerat 
för men önskar ytterligare information om. Personen vi intervjuar kan ta upp mer 
information om de frågor vi tar upp, och personen kan också komma med nya synvinklar 
som de tycker är relevanta för ämnet.  
 
Vi utförde intervjuer på två olika instanser. Dels utförde vi intervjuer på företaget som vi 
samarbetar med, detta för att kunna göra en fallstudie över hur verksamheten ser ut idag. För 
att belysa problemområdet intervjuade vi en person som är anställd på KTH (Kungliga 
tekniska högskolan) som undervisar i CAD/Informationshantering. Detta gjorde vi för att få 
en bredare bild av ämnet. 
 
Intervjun med KTH skedde via Skype. Vi inledde med mailkontakt och frågade om han kunde 
tänka sig att ställa upp, sedan skickade vi förberedande frågor på mail så han visste lite vad 
det handlade om. Frågorna vi ställde här var för att uppfylla syftet med problematisering av 
ämnet. Vi ställde frågor kring hur vanligt det är med koppling, hur stort problem det är att 
inte ha en koppling samt anledningar till att man inte har en koppling. Intervjufrågorna finns 
bifogade, se bilaga B. Intervjun tog 30 minuter och under samtalets gång gjordes 
anteckningar samt att vi spelade in samtalet. Den här intervjun genomfördes för att hjälpa 
oss att besvara forskningsfråga 4, Hur ser det ut i andra branscher som använder sig av CAD-
program? 
 
Frågorna till denna intervju utformades för att vi skulle få fördjupad kunskap inom området 
och för att visa på hur det ser ut inom CAD-branschen mer allmänt. Frågorna utformades för 
att fånga in i delar som vi ville ha svar på. Eftersom intervjun var semi-strukturerad så hade 
vi några huvudpunkter med större frågor som under samtalets gång följdes upp med 
följdfrågor så vi fick svar på de frågor vi önskade. 
 
Intervjun med vår samarbetspartner Pipe skedde på plats hos företaget. Vi valde att intervjua 
två personer på företaget då det är ett litet företag, så två personer är en stor andel av de 
anställda. Dessutom är det dessa två personer som dagligen arbetar med ArchiCAD. Dessa 
intervjuer skedde på plats hos företaget, och även här gjorde vi anteckningar under samtalets 
gång samt att vi spelade in det som sades. Intervjufrågorna finns bifogade se bilaga C. 
Frågorna ställdes för att få en bild av hur verksamheten fungerar idag, vad som är ett 
problem och vad man önskar förbättra i framtiden. Dessa intervjuer genomfördes för att 
besvara våra tre första forskningsfrågor, 1. Hur ser informationshanteringsprocessen ut idag? 
och hur kan den förbättras? 2. Hur kan informationshanteringsprocessen förbättras? 3. Vilka 
arbetssteg skulle kunna tas bort om företaget inför en koppling mellanmolndatabasen och 
designprogrammet? 
 
Frågorna till denna intervju utformades till enbart några korta frågor som vi hade som 
huvudpunkter under samtalets gång. Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade ställdes 
följdfrågor och nya frågor som uppkom under samtalets gång. Detta ledde till att vi fångade 
in det data vi önskade. Den första och andra frågan under intervjun var hur det går till när en 
butik skapas idag, samt hur lång tid det tar. Dessa frågor användes för att besvara 
forskningsfråga 1. För att kunna genomföra förändringsanalysen och därmed problem- samt 
mållistor så ställdes fråga tre och fyra, som handlade om vilka problem de ser i 
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designprocessen samt vilken förbättringspotential de ser i arbetet. Vi valde att inte direkt 
ställa frågan vilka mål de har, utan vi valde att formulera det som förbättringspotential för att 
få en bredare frågeställning som vi sedan kunde ställa följdfrågor till. 
 
 

3.6 Dataanalys 
Det här arbetet har bedrivits med kvalitativa studier. Kvalitativa studier innebär att finna 
mönster och teman i data som undersökts. (Oates, 2006) De mönster och teman vi kollat på 
har vi tagit fram i vår förändringsanalys och främst i problemgrafen riktar sig till områden 
inom butiksplanering där det finns möjlighet till förbättring och dessa mönster och teman 
ligger till stor grund för vår slutsats.  
Den kvalitativa studien hjälper oss att uppnå vårt syfte, genom att få en djup förståelse för 
hur verksamheten fungerar idag och vad man önskar förändra.  
 
Vi valde att använda oss utav FA/SIMM förändringsanalysta när vi genomförde det här 
arbetet. Ett annat alternativ till analys hade kunnat vara göra en SWOT-analys över det 
tänkta lösningsförslaget där styrkor och svagheter motiverades. Vi har dock använt oss utav 
en SWOT-analys när vi analyserat användandet av molntjänster. Denna analys hade också 
kunnat göras som en riskanalys, men vi ville få fram både för och nackdelar, därför valde vi 
SWOT-analysen.  
 

3.7 Förändringsanalys 
Förändrade krav är en stor källa till risker för mjukvaruutvecklingsprojekt. En 
förändringsanalys bör vara en integrerad del av hela utvecklingsprocessen så att förändringar 
kan hanteras på ett bättre sätt. Olika analyser stöder beslutsfattandet och det är lättare att 
förutspå konsekvenser. (Strens & Sugden, 1996) Det finns ett flertal olika metoder att 
använda vid förändringsarbete, vi kommer att använda oss av FA/SIMM metoden. 
Förändringsanalysen hjälper oss att besvara forskningsfråga 1, 2 och 3.  
Företaget där förändringsanalysen har utförts fick rapporten skickad till sig och har get sitt 
utlåtande om åtgärdsförslaget som vi framställt. Valideringen av åtgärdsförslaget gjordes för 
att bevisa på att vi har fått rätt bild av hur verksamheten ser ut och att vårt arbete är utav 
värde för företaget.  

3.7.1 FA/SIMM 
FA/SIMM är en metod som kan användas vid förändringsarbeten. Förändringsarbete 
innebär att förändringsåtgärder utvecklas som införs i en verksamhet. Förändringsanalysen 
utgör den viktiga inledande fasen av förändringsarbetet. I förändringsanalysen studerar man 
den befintliga verksamheten och utreder möjliga förändringsåtgärder. Slutresultatet från 
förändringsanalysen är beslutade förändringsåtgärder. Förändringsanalys handlar om att 
bedöma verksamheten och undersöka olika typer av åtgärdsalternativ. Även om en 
förändringsanalys drivs av ett förändringsintresse, dvs en önskan att skapa 
problemreducerande lösningar, så ska man inte ta för givet att förändring kommer att ske. 
En förändringsanalys kan leda till beslut om förändringsåtgärder, men det kan också leda till 
beslut om att inga åtgärder genomförs, det kan också leda till beslut om avveckling av någon 
(del)verksamhet. 
SIMM står för  
S=Samverkan och situationsanpassning 
I=Ifrågasättanden och idéutveckling 
M=Meningsskapande och målstyrning 
M=Metodisk och modellering 
FA/SIMM metoden ska ses som en verktygslåda, där deltagarna själva får plocka lämpliga 
metoddelar efter vad som förväntas ge bidrag till processen och resultatet.  
De olika stegen i förändringsanalys är; 
Klargöra förutsättningar- instrument för att starta upp en utredning, utredningssyfte och 
förväntat resultat, utredningsobjekt och verksamhetsområde är delar som tas upp. 
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Kartläggning och analys av nuläge- etablera en djup förståelse utifrån olika fokuseringar som 
led i en nyanserad diagnos av nuläget. 
Sammanfattande nulägesvärdering- sammanställning av verksamhetsdiagnosen och ge 
underlag för fortsatt arbete med åtgärder. Innefattar dokument som mål, styrkor, problem 
samt formulerade förändringsbehov. (Goldkuhl & Röstlinger, 2012) 
 
En förändringsanalys bör vara förutsättningslös, och enligt Goldkuhl & Röstlinger (2012) så 
bör verksamhetsdiagnosen inte vara styrd av vissa lösningsförslag. Men det är inte ovanligt 
att olika ideér om lösningar uppstår tidigt i förändringsprocessen, eller redan innan den har 
startat. Detta är inte fel, utan kan vara en fördel så länge man inte låter sig styras av 
lösningsideér och anpassar förändringsarbetet efter dem. 
 
Vi har i det här arbetet inte arbetat förutsättningslöst, då vi från start hade önskemål från 
samarbetsföretaget om en lösning. Vår uppgift var att se om lösningen skulle passa 
verksamheten. Vi har gjort vårt bästa för att arbeta förutsättningslöst när vi gjort 
förändringsanalysen. De första stegen som innehåller en handlingsgraf över hur arbetet går 
till i dagsläget samt problemlistan/grafen har vi gjort förutsättningslöst då det bara visar hur 
verksamheten fungerar idag. Nästa steg som innebär mållista/graf var ju såklart lite svårt att 
inte ha lösningsförslaget i åttanke. Men de mål som sattes upp skulle kunna realiseras med 
andra lösningar också, det är inte bundet till den lösning vi presenterade.  
 

3.7.2 Genomförande förändringsanalys 
Vi har genomfört förändringsanalysen med hjälp av två stycken case. Fallen som beskrivs i 
casen är fiktiva. Ett case (case 1) som beskriver situationen i dagsläget, som vi har som 
utgångspunkt när problem- och mållistorna görs. Utifrån mållistan så har vi skapat ett andra 
case (case 2) som beskriver hur den framtida situationen ska kunna se ut. Vi valde att 
använda oss utav två case för att kunna ge en tydlig bild av ett fiktivt exempel på hur 
situationen kommer att förändras. De olika casen ska underlätta för läsaren att få en bild av 
verksamheten, vi anser att det är enklare när man har ett tydligt fall istället för att prata mer 
allmänt om hur verksamheten fungerar.  
 
De dokument som vi framställt har varit; 
Handlingsgraf: beskriver verksamhetens förlopp, hur något görs, vem som gör det, villkor för 
att något görs, samband och ordningsföljd mellan handlingar, förutsättningar och resultat. 
Det här ger en bra överblicksbild över verksamheten. Vi har gjort två handlingsgrafer, en med 
en nulägesbeskrivning, och en graf som beskriver önskat läge i framtiden. 
Problem-lista/graf: relaterade problem, problemsamband. Fokuserar på det problematiska i 
verksamheten, det som inte är tillfredsställande/önskvärt. Samband mellan problemgivande 
faktorer (orsaks-/effektsamband). Vi har gjort en problemlista och en problemgraf. 
Problemlistan identifierar problemen, och problemgrafen visar på sambanden mellan 
problemen. 
Mål-lista/graf: klargöra vilka mål som är viktiga för verksamheten. Genom målanalysen kan 
man problematisera och vidareutveckla mål för värdering av verksamheten och styrning av 
åtgärder. Vi har gjort en mållista med identifierade mål och en målgraf med relaterade mål 
och målsamband.  
Behovsanalys: För att komma ifrån problemen och uppnå målen krävs någon form av 
förändring. Vi har sammanställt en behovslista där ett behov kopplas till ett eller flera 
problem. 
Åtgärdsförslag: Utifrån behovsanalysen så har vi presenterat ett antal åtgärdsförslag som är 
kopplade till behoven. 
 

3.8 Genomförande 
Det här arbetet började med att vi gjorde litteratursökningar inom området. Vi ville dels hitta 
information om CAD och BIM, för att få mer förståelse för hur dessa program fungerar. Vi 
sökte också information kring hur informationshanteringen ser ut, och om det är vanligt 
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förekommande med kopplingar mellan designprogrammen och en molndatabas. Eftersom en 
möjlig lösning för förbättrad informationshantering är molnbaserade tjänster så studerade vi 
även det ämnet. Vi valde att undersöka det här ämnet eftersom molnbaserade tjänster är ett 
hett ämne, och det är intressant att se hur det kan utnyttjas för att underlätta för företag. 
Tidsramen för studien har varit 9 veckor, de första veckorna ägnades åt litteraturstudier och 
sedan påbörjades det empiriska arbetet.  När vi genomförde studien så har vi utfört tre 
stycken intervjuer. Dels på vårt samarbetsföretag, Pipe, som är ett konsultföretag som ägnar 
sig åt butiksplanering till större kedjor. Hos företaget valde vi att intervjua två stycken 
personer, och det är dessa två som dagligen arbetar med designprogrammen. Vi har även 
utfört en intervju med en anställd på KTH för att få en bredare bild utav ämnet. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades sedan. Intervjuerna vi utförde hos vårt samarbetsföretag 
använde vi sedan för att genomföra en förändringsanalys. De stegen i förändringsanalysen vi 
använde var handlingsgraf, mållista, problemlista, behovsanalys samt åtgärdsförslag. Vi har 
gjort två stycken handlingsgrafer, en som beskriver nuläget och en som beskriver ett önskat 
tillstånd. Intervjun som genomfördes med en anställd på KTH transkriberades och vi hittade 
mönster som beskriver hur läget ser ut i andra branscher som använder sig av CAD-program. 
 
Eftersom studien har en relativt kort tidsbegränsning så genomfördes en fallstudie för att 
studera verksamheten på djupet och kunna ta fram ett åtgärdsförslag på hur 
informationshanteringsprocessen skulle kunna förbättras. Om vi hade haft mer tid hade en 
annan möjlig strategi kunnat vara design & skapande där vi även hade utvecklat en artefakt. 
 

3.9 Etiska aspekter 
Vi har under det här arbetet inte behandlat något ämne som kräver någon etikprövning. Vi 
har ändå varit tydliga med de personer vi har intervjuat att berätta vad studien handlar om. 
All medverkan har varit frivillig. När intervjuerna har genomförts har vi frågat om det är okej 
att spela in. En av personerna vi intervjuade önskade även läsa igenom en sammanfattning av 
det kommit fram till efter intervjun för att säkerställa att vi uppfattat allting korrekt, det gick 
vi självklart med på.  
 

3.10 Diskussion om metodkapitlet 
För att uppnå vårt syfte, att undersöka hur ett åtgärdsförslag skulle kunna se ut för att 
företaget ska kunna förbättra sin informationshanteringsprocess genom användandet av 
molndatabaser. Samt att beskriva problemområdet kring kopplingar 
mellanmolndatabaser och design-program, så har vi gjort en kvalitativ studie genom att 
använda oss av strategin fallstudie, och vår datainsamlingsmetod har varit intervjuer. Vi har 
genomfört tre intervjuer på två olika instanser, för att finna svaren på våra forskningsfrågor. 
För att få fram svaren så har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer där vi har låtit 
personen vi intervjuat pratat fritt, utifrån ett tema och några förutbestämda frågor. Vi valde 
att göra en fallstudie för att vi tycker att det är passande strategi för att uppnå vårt syfte. Vi 
ville studera ett fall då djupet för att reda ut hur informationshanteringen ser ut idag samt 
hur den skulle kunna förbättras. Vi har genomfört en förändringsanalys enligt FA/SIMM-
metoden för att få en bra överblick över verksamheten samt vilka möjliga åtgärdsförslag som 
finns. Vi valde FA/SIMM metoden då vi känner oss bekanta med den sen tidigare kurser, 
samt att upplägget passar för att besvara våra forskningsfrågor 1. Hur ser 
informationshanteringsprocessen ut idag? 2. Hur kan informationshanteringsprocessen 
förbättras? 3. Vilka arbetssteg skulle kunna tas bort om företaget inför en koppling 
mellanmolndatabasen och designprogrammet? 
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4 Datainsamling 
Här presenterar vi resultatet av vår datainsamling som har skett med hjälp av intervjuer. 
4.1 behandlar data som samlades in med intervjun med KTH. 4.2 behandlar data som 
samlades in i samband med intervjuerna med Pipe. 

4.1 Problematisering 
Olika branscher som arbetar med CAD har kommit olika långt i arbetet 
med integration mellanmolndatabaser och CAD-program.  En av branscherna som ligger i 
framkant av utvecklingen är mekanik-CAD ,där de jobbar 
med PDM istället för BIM, som används inom butiksplanering och bygg. I grunden finns 
dessa lösningar där för att underlätta informationshanteringen i systemen och för att kunna 
få fram andra format än rena CAD-format. Själva meningen med lösningen är att kunna 
återanvända information och slippa skriva in samma information flertalet gånger. PDM är 
längre fram i utvecklingen än exempelvis BIM, men ändå så tar det lång tid vid uppstarten 
utav ett projekt att kunna införa ett sådan lösning. Det tar uppskattningsvis några veckor upp 
till en månad innan man har ett tillräckligt bra stöd för projektet. Med erfarenhet lär sig 
företagen efterhand hur de vill att en sådan lösning ska se ut. Så ju flera 
gånger de sätter upp lösningen, desto fortare går det. För varje nytt projekt som startas upp 
så får man dock lov att skapa upp en ny lösning. 
 

Det stora problemet är integration mellan de olika systemen, det problemet finns både inom 
PDM och BIM. De flesta programmen är väldigt hårdknutna till CAD-programmen. Alla 
CAD-program har sina egna API: er och filformat, och då blir det svårt att läsa varandras 
data. Den optimala lösningen skulle vara att ha en centralmolndatabas som skulle kunna läsa 
in alla olika filformat som används.   
 

Det finns lagar på att vissa företag måste ha någon form av PDM- lösning för att kunna 
organisera sina dokumentering. Många små företag använder sig av enklare lösningar såsom 
Excel-ark. Det finns de som hävdar att Excel fortfarande är det vanligaste PDM-systemet. För 
ett litet företag med få produkter kan det vara dyrt att sätta in ett stort PDM-system, och då 
använder man sig hellre utav enkla lösningar för att hålla reda på informationen. Men risken 
blir då stor att man tappar viktig information, och att man blir beroende av vissa personer. 
Det finns exempel där företag har haft en enskild person som PDM-lösning, alltså att en 
enskild person är den som känner till att kopplingar, applikationer och produkter som finns. 
”Men den lösningen känns inte särskilt hållbar, vad händer när personen försvinner från 
företaget? Man blir ganska låst om man hänger upp all sån kunskap på en enskild person. ” 
(P. Johansson, personlig kommunikation, 21 april 2016). 
 

I dag är det vanligaste att man lagrar PDM-lösningar på toppen ut av en relationsdatabas, 
såsom Oracle eller SQL-server. Man har försökt att använda sig utav en objektorienterad 
molndatabas, men konstaterade snabbt att en relationsdatabas är bättre lämpad. 
 
Inom CAD-branschen så är användandet av molntjänster inte så utbrett. Särskilt stora 
företag undviker användning av molntjänster, främst på grund av att det blir svårt 
med äganderätten. Ofta är det ju företagshemligheter som lagras, och i värsta fall kan vem 
som helst komma åt det. ”Ett litet företag kan jag absolut förstå att de vill använda sig av 
molntjänster, för det är inte jättebilligt att driva sådana system”. (P. Johansson, personlig 
kommunikation, 21 april 2016). Ofta handlar det om en kostnadsfråga hur man väljer att 
göra lagringen, och där har stora företag med resurser och man väljer kanske bort 
molntjänster just pga säkerhetsaspekter. ”Men visst finns det företag idag inom CAD-
branschen som använder sig av molntjänster, och det kommer mer och mer” (P. Johansson, 
personlig kommunikation, 21 april 2016). 
(Johansson, 2016) 
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4.2 Verksamheten på Pipe 

4.2.1 Överblick 
Pipe designar butiker, främst till större kedjor. De kan både designa från grunden, dvs en helt 
ny butik ska öppna upp. De kan även göra om designen på befintliga butiker. Den 
sammantagna tiden för ett projekt varierar kraftigt, från första kontakt till öppning kan det 
dröja flera månader, eller gå så snabbt som 1 vecka. Men arbetstiden som läggs ner är 60-100 
timmar, och sedan kan dessa timmar vara rejält utspridda eller mer komprimerade. Pipe 
riktar främst in sig på att projektera butiker för stora kedjor, då kan de behandla flera butiker 
på samma gång vilket sparar tid i det långa loppet. 
 
De problem som Pipe upplever i processen att skapa en ny butik handlar främst om 
informationshanteringen, dels att informationen är otydlig i uppstarten samt att mycket tid 
går åt till att distribuera material till kunden. ” Leveranserna är en sån grej som tar mycket 
tid, det är lätt att folk missar, vi skickar med mail” (J. Pondman, personlig kommunikation, 
26 april 2016). Pipe önskar ett ställe där all information finns samlad, där alla som är 
delaktiga i projektet ska gå in och kunna hitta allting. I dagsläget sker all distribution av 
material till kunden via mail, och det är flera steg innan informationen når kunden. ” Det 
manuella är ju att publicera ut och vi får ut dokumenten, vi måste manuellt skicka ut dem via 
mail och sådär. Det skulle man vilja slippa.” (J. Pondman, personlig kommunikation, 26 april 
2016). Ett annat problem som kan uppstå i processen är att flertalet olika versioner är i 
rullning, det blir svårt att veta vilken version alla pratar om. Strukturen på information är 
något som saknas inom företaget. ”Det ska gå fort, det är inte alltid man hinner hålla sig 
organiserad i alla lägen, sådant kan slå tillbaka vid senare tillfällen” (M. Eker, personlig 
kommunikation, 26 april 2016).  
 

4.2.2 Tillvägagångssätt 
Det första steget när en butik ska designas är att titta på förutsättningar, såsom lokal och 
läge. Sen är det en strategi vad man vill med butiken, ofta har kunden önskemål om hur de 
vill att slutresultatet ska bli. När Pipe har fått in en kundförfrågning så inleder de med att 
göra en pre-plan, som är grov skiss över hur butiken skulle kunna se ut. Då utgår de ifrån en 
ritning på ytan som de fått skickad över mail. Här studeras personalutrymmen, 
lagerutrymmen samt vilka koncept man kan få in i butiken. Det här blir en grund som 
kunden sedan tar beslut efter, om de ska gå vidare eller om man känner att det inte blir bra. 
När Pipe gör sin pre-plan så utgår de från mallbutiker som de byggt. Då har de tagit fram en 
fiktiv butik, tex en sportbutik, och där ritas den perfekta butiken in. När de sedan gör en pre-
plan så anpassar de den efter den befintliga lokalen som finns att jobba med. Steget efter pre-
planen är att butiken har signat klart och då börjar projektet och man sätter ett preliminärt 
öppningsdatum. Här går Pipe än mer in i detalj, och en första layout skapas. Kunden får 
ritningen och diskuterar internt samt att de oftast genomför en workshop tillsammans med 
Pipe. Utifrån vad man kommer fram till här så skapas en final-layout, som också består av 
mängden inredning, som hur många hyllsektioner det ska vara etc. Färdiga layouter skickas 
ut via mail.  
(Pondman, 2016) (Eker, 2016) 
 

4.3 Diskussion om datainsamlingskapitlet 
I det här kapitlet har vi presenterat data vi samlat in genom intervjuer. Vi börjar med att 
beskriva hur designprogram används inom olika branscher samt om de kan kopplas ihop 
med en molndatabas för smidigare informationshantering. Det finns vissa lösningar idag, 
men de tar lång tid att sätta upp och det kan vara problem med integrationen mellan olika 
program. Utvecklingen har kommit olika långt i olika branscher.  Vi presenterar en överblick 
över verksamheten hos Pipe, som är ett företag inom retailbranschen där utvecklingen inte 
har kommit lika långt och man har i dagsläget ingen koppling till en molndatabas som 
underlättar informationshanteringen. Vi beskriver hur informationshanteringen ser ut i 
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dagsläget, där vi ser att all kommunikation sker via mail och risken för missförstånd är stor. 
Datainsamlingen ligger till grund för analysen i kapitel 5. 
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5 Dataanalys 
I det här kapitlet analyserar vi data som vi samlat in genom en förändringsanalys.  

5.1 Förändringsanalys 
Vi har genomfört en förändringsanalys med metoden FA/SIMM. Förändringanalysen 
beskriver nuläge, problem, mål, behovsanalys, åtgärdsförslag samt önskat framtida läge.  

5.1.2 Case 1, nuläge 
Här beskriver vi hur det i nuläget kan gå till när en butik skapas. 
Kunden kontaktar Pipe via telefon. De kommer med ett önskemål om att planera en butik i 
en specifik lokal, och kunden har då de förutsättningar som krävs. Via telefonkontakt 
kommer de fram till en överenskommelse till att Pipe ska göra en pre- plan, och för det krävs 
att kunden har en ritning över lokalen. Denna ritning skickar kunden via mail till Pipe. Pipe 
använder denna ritning som utgångsläge när butiken ritas, och därför läggs ritningen in i 
ArchiCAD, som är designprogrammet som Pipe använder sig av. Det första steget i 
designprocessen är att Pipe gör en pre-plan, som är en grov skiss av hur butiken kan komma 
att se ut. När Pipe gjort klart pre-plannen så skickas den via mail till kunden som då 
godkänner skissen och projektet startar upp. När projektet startas upp så sätt ett preliminärt 
slutdatum upp och kunden kommer med mer specifika önskemål för den valda lokalen. Pipe 
går nu vidare och bygger en första layout, som levereras i ett antal format till kunden (2D, 
3D, pdf, bimX). Dessa leveranser till kunden sker via mailkontakt, och kunden kommer med 
synpunkter på vad som bör förändras. Det här leder till att många versioner är i rullning 
samtidigt, och det är svårt för både kunden och Pipe att veta vilken version som är aktuell. 
Det kan alltså bli så att kunden och Pipe diskuterar förändringar, men de sitter och studerar 
olika versioner och missförstånden ökar och Pipe får göra fler ritningar än nödvändigt vilket 
både tar tid och kostar pengar. När kunden är i stort sett nöjd så sker en Workshop hos Pipe 
med kunden. Där finputsas de sista delarna av butiken och slutgiltiga önskemål lämnas. Efter 
detta gör Pipe en final layout, som skickas via mail till kunden och när denna är godkänd så 
avslutas projektet. Detta illustreras i handlingsgraf 1,2 och 3. 
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Handlingsgraf 1: Nutid del1 
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Handlingsgraf 2: Nutid del2 
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Handlingsgraf 3: Nutid del3 

 

5.1.3 Problemanalys 
Ett problem kan vara skillnaden mellan hur man vill att något ska vara och hur man 
uppfattar att det är. (Goldkuhl & Röstlinger, 2012). I det här fallet så uppstår de flesta 
problemen i informationshanteringen som sker manuellt och är osmidig. Problemen som tas 
upp här är problem som intervjupersonerna nämnde i intervjuerna med Pipe. Problemen 
presenteras först i en problemlista (se figur 8), som har en problemgraf (se figur 9) relaterad 
till sig, vi beskriver sedan problemen mer ingående för att ge en djupare förståelse.  
 

 
Figur 7 problemlista 
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Figur 8: Problemgraf 

 
De problemområden som finns är: 

 Informationshanteringen är huvudområdet som vi utgår ifrån när vi letar problemen. 

 För mycket och oväsentlig information som är svårsorterad.   

 Kunden ger ostrukturerat och för mycket material.  

 Mycket manuell hantering av distribution av information. Mail skickas fram och tillbaka  

 Lätt att information missas, man jobbar med fel versioner av dokument. Eftersom många 
olika versioner av ritningarna är i rullning och mail kan missas så händer det att kund 
och företag är i otakt med vilken version som diskuteras.  

 Strukturproblem med informationen som hanteras i processen. Det finns inget samlat 
ställe där all information samlas, utan informationen kommer lite från varstans.  

 Dåliga underlag från kund. De ritningar som företaget får in stämmer sällan överens med 
verkligheten, leder till uppstarten blir krånglig och företaget kan tvingas börja om när nya 
förutsättningar tillkommer. 

 Otydliga kunder. Kunden ändrar sig fram och tillbaka och företaget vet aldrig när de 
väntas bli nöjda.   

 Avsaknaden av standarder, alla jobbar olika och företaget upplever att de får uppfinna 
hjulet varje gång.  
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5.1.4 Målanalys 
De mål som tas upp här är dels mål som de anställda på Pipe har tagit upp, andra är mål som 
vi själva sett borde uppnås för att få en bättre informationshantering. Under intervjun 
frågade vi inte direkt efter ”mål”, utan efter saker som de anställda såg skulle kunna 
förbättras och vi har sedan omvandlat det till mål. 
Vi inleder med en mer förklarande bild av målen, sedan återfinns mållistan i figur 10 och 
målgrafen i figur 11. 
 
Huvudmålet är att få en strukturerad informationshanteringsprocess, och får att uppnå det 
måste ett antal delmål uppfyllas, dessa är:  

 Tydligare information från kunden, bara relevant information ska komma till 
företaget. Leder till att processen flyter på smidigare. 

 Minska manuella hanteringen av distribution av material, samla allt material på ett 
och samma ställe och få ritningar automatiskt uppladdade. 

 Arbeta med rätt versioner av dokument, för att slippa missförstånd mellan kund och 
företag.  

 Strukturerad information, all information som krävs samlad på ett ställe  

 Korrekta ritningar från lokalerna, leder till att uppstarten går smidigare om 
förutsättningarna är klara och man inte behöver börja om för att nya förutsättningar 
tillkommer.  

 Kunden har ett tydligt mål vad den vill uppnå, gör det enklare för företaget att hålla 
en linje och kunna leverera materialet i rätt tid.  

 Sätta en standard för arbetet, för att underlätta arbetsprocessen och snabbare kunna 
leverera resultat.  

 
 

 
Figur 9 mållista 



 
 

27 
 

 
Figur 10: Målgraf 

 

5.1.5 Behovsanalys 
Problem utgör skillnaden mellan önskat läge, mål, och hur det ser ut idag. För att uppnå ett 
mål krävs någon form av förändringen av situationen i dagsläget. Pipe vill förändra sitt 
arbetssätt för att kunna arbeta effektivare och göra ett bättre jobb, och behoven som vi tar 
upp här är viktiga att uppfylla för att det ska bli ett lyckat resultat. Här nedan presenteras en 
sammanställning av de förändringar som företaget är i behov av att göra för att uppnå sina 
mål och undvika de problem de har i dagsläget. Vi har kommit fram till behoven utifrån 
problem och målanalysen, behovslistan i sin helhet återfinns i bilaga D. 

 Fungerande koppling mellanmolndatabas och designprogram 
I dagsläget får de anställda på Pipe göra mycket manuellt arbete när information ska 
distribueras till övriga inom projektet. Mail skickas fram och tillbaka och det är lätt hänt att 
man sitter och arbetar med fel version av ett dokument eller att kunden missar information 
som skickas. I uppstarten av projekten så skickar kunden över material som de tror att Pipe 
kan ha användning för, det som händer är att de skickar över allt möjligt material så det blir 
mycket arbete för Pipe att hitta vad de har användning för. Det här leder till brist på struktur, 
de har inte full koll på att de har alla aktuella och nödvändiga dokument, utan de kan sitta 
och jobba med ett dokument som inte stämmer. Detta kan leda till att viktig information 
missas, Pipe kan tex börja arbeta med någonting som senare inte går att använda, på grund 
av att ny information framkommer, det här gör att projektet tar längre tid och kostar mer 
pengar. 
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Om Pipe hade en koppling mellan molndatabasen och designprogrammet skulle 
informationshanteringen gå smidigare, all information skulle samlas på ett ställe som alla 
inom projektet har tillgång till. På det här sättet är det lättare att strukturera upp 
informationen, och man kan se till att all nödvändig information finns innan projektet drar 
igång. 
 

 Tydligare förutsättningar vid uppstart 
I dagsläget startar ett projekt upp med att kunden kommer med förutsättningar och 
önskemål. Men ganska ofta hinner dessa ändra sig under resans gång. Det största problemet 
för Pipe är att relationsritningarna de får in från kunderna inte stämmer överens med 
verkligheten. Eftersom det är dessa ritningar de utgår ifrån när det gör en pre-plan, så är det 
av största vikt att dessa stämmer. Annars har de gjort allt arbete i onödan och får börja om på 
ett vitt papper, om det till exempel in bit in processen framkommer att det ligger en hiss mitt 
i lokalen, då förändrar det förutsättningarna för kundflödet drastiskt och Pipe tvingas att 
tänka om. Ett annat problem är att kunderna ändrar sig efter tidens gång, självklart ska de få 
göra ändringar under resans gång så de blir nöjda. Men om de är otydliga med vad de vill ha 
och ångrar sig gång på gång, blir det svårt för Pipe att veta hur många olika layouter de ska 
göra innan kunden är nöjd, vilket gör att projektet blir svårt att hantera. 
 
Med tydligare förutsättningar vid uppstart skulle projekten flyta på bättre. Om man hade det 
klart och tydligt vilka dokument som krävs vid uppstart och tydligare bild av hur man vill att 
slutresultatet ska bli så ökar förutsättningarna för att projektet ska gå att genomföra inom 
tids- och kostnads-ramen.  
 

 Standarder för arbetssätt inom branschen 
I dagsläget finns ingen standard för hur arbetet ska utföras inom retail-branschen. I 
jämförelse med tex byggbranschen där det bland annat finns regleringar som sätter ramar för 
arbetet, så saknar retail-branschen motsvarighet till detta. Detta i kombination med att 
kunden vill att arbetet ska gå snabbt leder till att det inte finns någon tydlig struktur för hur 
arbetet ska genomföras. Pipe upplever att de får uppfinna hjulet nästan varje gång, och när 
dessutom underlaget för projekten inte alltid stämmer så blir arbetsgången onödigt lång och 
krånglig. 
 
Om det fanns en standard för hur projekteringen inom retail-branschen skulle gå till skulle 
Pipe ha vissa riktlinjer att gå efter, då skulle det vara lättare att ge kunden ett slutdatum och 
Pipe skulle veta hur de ska arbeta för att få fram resultat i tid. Det här skulle leda till mer 
struktur på arbetet, som i slutänden leder till ett bättre resultat och nöjdare kunder. 
 

5.1.6 Åtgärdsförslag  
Utifrån förändringsbehovet som beskrivs i behovsanalysen så presenterar vi här 
åtgärdsförslag för att möta dessa behov.  I bilaga E återfinns åtgärderna med koppling till 
behoven. Behoven som är framtagna i vår behovsanalys 5.1.5 som bygger på de mål och 
problem som finns på företaget. Åtgärdsförslag som föreslås ska uppfylla behoven som finns 
och med det ska företagen uppnå de mål som finns och problemen elimineras.  
Åtgärdsförslagen är följande: 

 Införa koppling mellan molndatabas och designprogram 
Detta skulle lösa det behov som finns med att få en fungerande koppling, och skulle lösa 
flertalet av utav de problemen som uppstår i verksamheten. Denna åtgärd skulle även lösa 
behovet med att få tydliga förutsättningar vid uppstart. Med denna koppling skulle all 
information samlas på ett ställe och den skulle vara uppdaterad och åtkomlig för alla, vilket 
skulle underlätta arbetsgången under projektet. 

 Skapa standarder för arbetssättet i branschen 
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Det finns ett behov av att införa standarder för hur arbetet med butiksplanering/retail ska 
ske och hur det ska dokumenteras. Detta skulle underlätta arbetet och göra att projektet 
flyter på bättre.  
Det finns ett ekonomiskt infall i åtgärdsförslaget som vi har tagit fram som vi inte har 
undersökt i vårt arbete men haft i åtanke att det skulle vara intressant för senare forskning, 
för att då undersöka ifall lösningen i praktiken har varit lönsam. Vilket lösningen har 
potential att vara då den kortar ner ledtiden för ett projekt och att strulet minskar vilket leder 
till att kunderna blir nöjdare. Det bör generera i fler kunder och affärer.  
 

5.1.7 Case 2, framtid 
Här beskriver vi hur det i framtiden kan gå till när en butik skapas. 
Kunden kontaktar Pipe via telefon. De kommer med ett önskemål om att planera en butik i 
en specifik lokal, och kunden har då de förutsättningar som krävs. Via telefonkontakt 
kommer de fram till en överenskommelse till att Pipe ska göra en pre- plan, och för det krävs 
att kunden har en ritning över lokalen. Kunden ges här tillgång till den 
molnbaserademolndatabasen, där all info om projektet samlas. Ritningen över lokalen laddar 
kunden upp i molndatabasen, och Pipe använder denna ritning som utgångsläge när butiken 
ritas. Ritningen laddas automatiskt in i ArchiCAD efter att den har laddats upp i 
molndatabasen. Det första steget i designprocessen är att Pipe gör en pre-plan, som är en 
grov skiss av hur butiken kan komma att se ut. När Pipe gjort klart pre-plannen laddas den 
upp i molndatabasen där kunden får åtkomst och kan titta på den och godkänna den. När 
kunden godkänt pre-plannen så startar projektet upp, nu sätts ett preliminärt slutdatum upp 
och kunden kommer med mer specifika önskemål för den valda lokalen. Pipe går nu vidare 
och bygger en första layout, som levereras i ett antal format till kunden (2D, 3D, PDF, bimX). 
Dessa laddas upp i molndatabasen och kunden kommer med synpunkter på vad som bör 
förändras. Så fort en förändring görs hos Pipe laddas en ny version av dokumentet upp i 
molndatabasen, så den senaste versionen är alltid den som ligger tillgänglig för både Pipe och 
kunden. På detta sätt vet man att man pratar om samma versioner, och missförstånden 
minskar. När kunden är i stort sett nöjd så sker en Workshop hos Pipe med kunden. Där 
finputsas de sista delarna av butiken och slutgiltiga önskemål lämnas. Efter detta gör Pipe en 
final layout, som levereras till kunden via molndatabasen och när denna är godkänd så 
avslutas projektet. Detta illustreras i en handlingsgraf 4, 5 och 6.  
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Handlingsgraf 4: Framtid del1 
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Handlingsgraf 5: Framtid del2 
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Handlingsgraf 6: Framtid del3 

 

5.1.8 Validering av åtgärdsförslaget   
De åtgärdsförslag vi har tagit fram har vår samarbetspartner fått chansen att lämna sitt 
utlåtande om. Det första förslaget rörande införande av en molndatabas är något som de 
kommer att ta till sig och genomföra under året. De kommer då att införa en koppling så att 
arbetssättet förändras till det sätt som vi föreslagit i case 2.  
 
Det andra förslaget vi lämnade som handlade om att de skulle införa en standard, kommer 
företaget inte att genomföra då de inte tycker det är helt nödvändigt.  De kommer nöja sig 
med att införa ett uppstyrt arbetssätt. Vilket vi ändå tycker kan vara ett första steg mot att 
införa en standard. Men för att få rapporten generell så den lätt kan appliceras på fler företag 
anser vi att en standard vore nödvändig.   
 

5.2 Analys av molntjänster 
När säkerheten utvärderas så är CIA-modellen användbar för att uppnå valida argument som 
talar för eller emot. CIA-modellen består utav tre ben, vilka är de mest avgörande inom 
säkerhetsfrågor. Dessa tre är integritet, sekretess och tillgänglighet. Dessa tre delar är väldigt 
viktiga för att verksamheten ska fungera och för att man ska våga göra en övergång till ett 
annat sätt att lagra informationen på. Föreslaget som finns är att företaget ska börja använda 
en molndatabas för att lagra information och distribuera den till kunder. Den tilltänkta 
molndatabasen är Microsoft Azures databas. Om man ser till integritet så är det en försäkran 
om att informationen är pålitlig. Vi anser i det här fallet att integriteten har stor möjlighet att 
uppfyllas. Sekretessen syftar till att vara en uppsättning regler som begränsar tillgången till 
information. Om dessa regler uppfylls så kan man känna sig trygg med att tillgången till 
information stannar hos de som ska ha den. Här anser vi att stora tillförlitliga företag bör 
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hålla en så hög standard att det går att lita på dem, annars skulle de inte ha någon chans att 
finnas kvar. Den tredje delen är tillgänglighet, vilket syftar till att säkerställa en garanti 
för tillgång till information av auktoriserade parter. Det betyder att man ska kunna lita på att 
tjänsten finns tillgänglig när man behöver den, och att endast auktoriserade personer 
kommer åt informationen.  
Om dessa tre steg uppfylls när en tilltänkt molndatabas utvärderas så kan  man utgå från att 
säkerheten är tillfredsställande och man kan våga ta steget att gå över till molntjänster.   
  
Vi anser att Microsoft Azure kan uppfylla dessa steg och vara en trygg molntjänst enligt 
de kriterier som CIA-triangeln innebär. 
 
Inom CAD så har genomslaget med molntjänster ännu inte blivit så stort, det beror dels på 
att behovet inte har funnits då det främst är stora företag som ägnar sig åt detta och därmed 
har stora resurser att hålla lagringen själva. Nu har dock mindre företag börjat komma upp 
på marknaden och behovet ökar. Det går inte att se något problem med att CAD-branschen 
skulle flytta över sin lagring till molnet, utan det finns snarare mest fördelar med det. Främst 
att kostnaderna minskar och även att informationshanteringen kan gå smidigare.  
 

IaaS, PaaS eller SaaS är en fråga man kan ställa sig, dessa är tre olika molntjänstemodeller 
som används på lite olika sätt. Vi har riktat in oss på PaaS, som står för Plattform as a 
Service, vilket innebär att en molntjänst tillhandahåller en plattform som samlar ett antal 
applikationer som sedan är åtkomliga via tjänsten och en vanlig webbsida. Det här är ett 
användbart alternativ för företag som inte har så stora resurser. Det innebär att de kan hålla 
nere kostnaderna, men ändå ha tillgång till samma tjänster som företag med större resurser. 
En fördel med Paas är att man bara betalar för den kapacitet man utnyttjar. Om man jämför 
detta med en fast installation av infrastruktur så kan du där behöva betala för utrymme som 
inte utnyttjas, vilket är en onödig kostnad.  
 
 

5.3 Diskussion om analyskapitlet 
Det vi har kommit fram till under förändringsanalysen är att de problemen som uppstår 
främst är kopplade till informationshantering. Företaget får in för mycket information som 
inte är strukturerad, när de sedan skickar ut och tar emot information sker allt detta via 
mailkontakt och det är lätt hänt att mail missas och att fel versioner används vilket leder till 
förvirring och mindre effektivt arbete. En lösning på detta problem är att införa en koppling 
mellanmolndatabasen och designprogrammet, så all information blir åtkomlig på ett och 
samma ställe, samt att alltid de senaste versionerna är de som ligger uppe. Platsen där 
informationen samlas ska vara åtkomlig för alla som medverkar i projektet, och all nödvändig 
information ska finnas där. Då vet alla vart de ska vända sig för att hitta informationen de 
behöver. 
 
Ett annat problem är att det saknas standarder för hur man ska arbete med retail, inte bara 
inom företaget utan större delen av branschen. Det saknas helt enkelt riktlinjer för hur 
projekt ska bedrivas. En lösning på det här är att sätta standarder för hur arbetet ska 
bedrivas. Då skulle strukturen öka, om företagen vet hur de ska gå tillväga och de kan 
uppskatta hur lång tidsåtgång som krävs. Det här leder till en bättre kontroll, resultatet blir 
bättre och kunderna blir nöjdare.  
 
Inom molntjänster så är säkerhetsfrågan det som är absolut mest avgörande huruvida ett 
företag väljer att använda det eller inte, detta på grund av man vill känna sig trygg med att 
lagra sin information någon annanstans. Vi har med hjälp av CIA-modellen gått igenom de 
viktigaste säkerhetsaspekterna och utvärderat dessa och kommit fram till att en övergång till 
molnbaserad lagring vore lämplig. Vi ser även att användandet av molntjänster ännu inte är 
så utbrett inom branschen, men det kommer mer och mer och vi ser stora fördelar med 
användandet av det.  
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6 Slutsatser 
Syftet med det här arbetet är dels att undersöka hur ett åtgärdsförslag skulle kunna se ut för 
att företaget ska kunna förbättra sin informationshanteringsprocess genom att använda sig 
utav en molndatabas. Vi kommer också att beskriva problemområdet kring kopplingar 
mellanmolndatabaser och design-program. Vi har använt oss utav strategin fallstudie och har 
genomfört ett antal intervjuer för att nå svaren på våra forskningsfrågor. 
 
Hur ser informationshanteringsprocessen ut idag?  
Denna fråga har vi besvarat genom att utföra intervjuer på vårt samarbetsföretag. Utifrån de 
svaren vi samlade in har vi genomfört en förändringsanalys där vi tydligt ser att 
informationshanteringen är en krånglig process som skulle kunna snabbas upp. I dagsläget 
sker kontakten mellan företaget och kunder via mail. Det innebär både att det tillkommer att 
arbetssteg genom att mailen måste skickas iväg, samt att mailen ibland missas eller att det 
har kommit så pass många mail att kunden och företag sitter med olika versioner på 
ritningarna. 
 
Hur kan informationshanteringsprocessen förbättras? 
Även denna fråga har vi besvarat genom att utföra intervjuer på vårt samarbetsföretag. 
Informationshanteringen är alltså ingen smidig process, och genom att göra en mål- samt 
problemlista har vi nått fram till åtgärdsförslaget att införa en koppling mellan 
designprogrammet och en molnbaserad databas. Det skulle innebära att allt material som hör 
till projektet laddas upp direkt i molndatabasen. Eftersom den är molnbaserad ges även 
kunden tillgång till materialet. På det här sättet får företaget och kunden en naturlig 
mötesplats, då vet man att all nödvändig information finns där. Genom att dokument 
(ritningar) laddas upp direkt från designprogrammet till molndatabasen kan man säkert veta 
att det är den senaste versionen som ligger uppe, vilket minskar risken för missförstånd.  
 
Vilka arbetssteg skulle kunna tas bort om företaget inför en koppling mellan 
molndatabasen och designprogrammet? 
Andra frågan har en koppling till föregående fråga. Även denna fråga har vi besvarat genom 
intervjuer samt gjort en förändringsanalys där främst handlingsgrafer har hjälpt oss att se 
dagens läge och önskat läge. De arbetssteg vi har identifierat i dagsläget som skulle kunna 
plockas bort är främst i kontakten med kunden. I dagsläget så skickas mail fram och tillbaka, 
vilket är en onödigt krånglig lösning. Denna kommunikation skulle kunna lösas smidigare 
genom att införa en koppling mellanmolndatabasen och designprogrammet. På det här sättet 
laddas all nödvändig information från designprogrammet automatiskt upp i molndatabasen, 
så inget extra arbete krävs för att förmedla material till kunden. Dessutom skulle kunden 
ladda upp allt nödvändigt uppstartsmaterial (tex ritningar över lokalen) i molndatabasen, så 
företaget lätt kan hitta på det material som krävs. I dagsläget skickar kunden, via mail, allt 
möjligt material som de tror företaget kan använda. Med molndatabasen så skulle det kunna 
finnas en mall för vilket material företaget behöver, och så laddar kunden upp det 
nödvändiga och allt är samlat på ett och samma ställe. 
 
Är en molnbaserad lösning ett möjligt alternativ för att använda för småföretag 
i retailbranschen? 
Eftersom vårt samarbetsföretag är ett litet företag med få anställda och inte har de resurser 
som större företag har så är det en klar fördel att det nu finns lösningar som inte kräver så 
mycket resurser. En molnbaserad lösning innebär dels att ingen investering behöver ske i 
dyra lagringsenheter, samt att företaget själva inte behöver ha någon teknisk expert knuten 
till företaget. Utan detta lämnar man över i andra händer, och kostnaderna för en 
molnlagring går inte att jämföra med en lokal lagring. Trots de säkerhetsfrågor som är 
aktuella kring att utnyttja molntjänster så anser vi att fördelarna väger över nackdelarna. Vi 
har riktat in oss på att undersöka Azure, som är Microsoft molnlösning. Med hjälp av CIA-
modellen har vi utvärderat den och kommit fram till att det verkar vara en lämplig lösning för 
företaget att införa.   
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Hur ser det ut i andra branscher som använder sig av CAD-program? 
För att få en bredare bild av ämnet så valde vi även att undersöka hur det ser ut i andra 
branscher som använder sig av CAD-program. Detta gjorde vi genom att utföra en intervju 
med en lärare på KTH, som undervisar i CAD och informationshantering. CAD används 
främst inom mekanik- och byggbranschen. Byggbranschen kan liknas med retailbranschen, 
och där har utvecklingen inte kommit lika långt. Inom mekanikbranschen så har PDM-
lösningar funnits länge. Detta är motsvarigheten till BIM. En stor skillnad mellan 
mekanikbranschen och retailbranschen är tidsspannet för ett projekt. Inom mekaniken sätts 
PDM-lösningar upp för varje projekt, att sätta upp en sådan lösning tar flera veckor att sätta 
upp och få igång innan man kan ha nytta av den. Detta skulle alltså inte vara en hållbar 
lösning för retailbranschen, då ett projekt där pågår betydligt kortare tid. Ett riktigt snabbt 
projekt går att genomföra på under en (1) vecka, vilket innebär att en lösning måste gå snabbt 
att sätta upp för att det ska vara till någon nytta. Inom mekanikbranschen byggs en ny PDM-
lösning för varje projekt, och det är ett okej tillvägagångssätt där, eftersom projekten är så 
långvariga.  
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet, metoden och förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Utifrån den teori som vi har analyserat i detta arbete anser vi att fördelarna väger tyngre än 
nackdelarna av att införa molnbaserad lösning för små företag i retailbranschen. Eftersom 
det medför minskade kostnader för företagen så är det en lösning som rekommenderas för 
mindre företag som inte har kapital att införskaffa sig en egen infrastruktur och med det 
medför även en IT-avdelning som måste underhålla infrastrukturer.  Vi anser att en sådan 
lösning skulle kunna hjälpa småföretag att uppnå samma kapacitet som större företag med 
mer resurser. 
 
Som vi tidigare har berört så har utvecklingen för olika branscher som använder sig utav CAD 
kommit olika långt. Där ser vi att retailbranschen ligger flera steg efter mekanikbranschen. 
En av anledningarna till det här tror vi beror på att arbetstempot inom retailbranschen är 
väldigt högt, resultaten ska komma ut snabbt för att göra kunderna nöjda. Det här tror vi 
medför att de inte har tid att utvecklas i samma utsträckning som vore nödvändigt. 
Ytterligare en orsak till att retailbranschen ligger steget efter tror vi kan vara att det ofta är 
småföretag som ägnar sig åt detta, de har alltså inte resurser att avsätta för utveckling utan 
all tid och kapacitet går ut på att hålla verksamheten rullande och leverera material till kund. 
Lösningarna som finns inom mekanikbranschen går inte att översätta till retail, då 
projektstorleken och tiden skiljer sig så pass mycket. Inom mekanik är det okej att ägna 
några veckor åt att sätta upp en lösning mellan designprogram och molndatabas, medan 
inom retail så har man inte den tiden. Inom mekaniken sätter man också upp en ny lösning 
för varje nytt projekt, något som inte är hållbart inom retail. Vi tror att man skulle behöva ha 
en konstant lösning, man skapar en koppling mellan designprogrammet och en molndatabas, 
och sedan finns den kopplingen där, oavsett vilket projekt man jobbar med. Det skulle vara 
nödvändigt för retailbranschen då de har behov av att komma igång snabbt för att kunna 
leverera ett resultat till kunden.   
 
Att koppla upp sig mot en molntjänst skulle innebära att informationshanteringen sker 
smidigare genom att allt material finns samlat på ett och samma ställe där både kunden och 
företaget har tillträde. Strukturen skulle bli bättre om man visste var all information skulle 
samlas. Molndatabasen skulle också hjälpa till med att hålla ordning på vilka versioner av 
materialet man arbetar med, genom att det sker automatiska uppladdningar dit. Vi tror att 
detta skulle vara en bra lösning för båda parter, kunderna skulle känna sig mer delaktiga och 
företaget får en bättre struktur och kan ägna all sin tid åt väsentligt arbete. Detta leder till 
snabbare arbete och därmed nöjdare kunder.  
 
Det vi kan se som en nackdel med införande av den här kopplingen är såklart omställningen 
som det innebär för både företaget själva och kunder. Omställningen är inte så stor, men det 
är ändå nya arbetsrutiner som ska införas och som de inblandade personerna måste lära sig 
och komma igång att använda. För kunden innebär det att de måste få tillgång till ett system 
där de kan hitta informationen. För kunden är det kanske smidigare att ha det på mailen, 
eftersom där är de ständigt uppkopplade. För att få åtkomst till materialet i molndatabasen 
krävs en inloggning och de måste aktivt söka upp sidan. Vi anser ändå att fördelarna med att 
ha allt material relaterat till projektet samlat på ett och samma ställe, med en tydlig struktur, 
väger över nackdelarna.   
 
Studien har ingen påverkan på etiska aspekter eller samhälleliga konsekvenser. Studien 
behandlar inga känsliga ämnen såsom personuppgifter och frivilligheten i studien har varit 
hög. Studien påverkar inte heller samhället på något sätt då den genomfördes på ett litet 
företag och behandlar deras informationshantering.  
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7.2 Metoddiskussion 
Enligt Oates (2006) så är intervjuer som datainsamlingsmetod en bra metod eftersom det 
låter forskaren att undersöka ämnet mer på djupet. Det kan vara lättare att diskutera sina 
åsikter än att skriva ner de på papper. Man kan även anpassa intervjun under tiden intervjun 
sker, vilket är en fördel då man kan ställa följdfrågor som dykt upp under intervjun. Vi har 
tagit de ovanstående fördelarna i åtanke och valt att använda oss ut av semi-strukturerade 
intervjuer. Denna intervjuform låter respondenten diskutera fritt kring ett fåtal frågor inom 
ämnet. Det har varit en fördel i vårt arbete eftersom det är komplicerat att ta fram frågor i 
förväg om hur verksamheten ser ut och även om CAD/BIM då vi ej har någon förkunskap om 
ämnesområdena. Nackdelar med att ha intervjuer som datainsamlingsmetod är att det är 
tidskrävande för båda parter, det kan vara svårt att finna ett tillfälle där alla kan. Då våra 
intervjuer skede på plats hos företaget och via Skype så behövde inte respondenterna avsätta 
tid för resa vilket var en fördel. Vi spelade in intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna, 
för att var säkra på att vi inte missade någonting. 
 
Vi såg intervjuer som den klart bästa datainsamlingsmetoden för det här arbetet. Andra 
möjliga metoder hade varit observationer, där vi helt enkelt studerade hur arbetet går till idag 
och på så sätt hittade förbättringsmöjligheter, fast då hade det bara varit våra egna tankar om 
förbättringar. Med intervjuer så fick vi chansen att ställa frågor, och fick därför en djupare 
förklaring.  
 
En del personer kritiserar fallstudier för att kunskapen som genereras bara relaterar till fallet 
som har undersökts. Men det är möjligt att generera slutsatser som är relevanta bortom 
målet själv. Även om vissa faktorer i fallet kan vara unikt, kommer andra faktorer typiskt 
hittas i andra fall. Generaliseringar kan därför göras, i den utsträckning som det valda fallet 
är typiskt för andra fall. (Oates, 2006) Vi anser att vårt fall går att generalisera, då andra 
företag som använder sig av designprogram kan uppleva samma problem och kan ha nytta av 
lösningen. Det fallet vi har kollat på är generellt och inte innehåller någon form av detaljer, 
vilket gör att vår lösning går att applicera på liknande företag.    
 
FA/SIMM som metod för förändringsanalys användes i detta arbete för att vi skulle få en bra 
bild av verksamheten och vilka möjligt till förbättringar som finns. Vi har använt oss utav 
handlingsgrafer, problemgrafer och målgrafer. En nackdel som Larsson (2003) ser med 
FA/SIMM  är att man kan plocka de delar man själv känner att man behöver. Detta kan bli 
problematiskt då det finns dålig dokumentation om när man ska använda vilka delar. Vi ser 
inte detta som ett problem då vi har tidigare erfarenhet av att använda FA/SIMM och att vi 
med hjälp av våra forskningsfrågor kunde plocka ut de delar vi hade användning för.  
 

7.3 Fortsatt forskning 
Vi ser flera intressanta ämnen som skulle kunna fortsätta forskas på för att följa upp vår 
studie. Eftersom tiden var begränsad så hann vi inte undersöka om det blev några 
förbättringar när kopplingen till molndatabasen infördes, så en intressant studie vore att 
följa upp och se hur utfallet blev. En annan idé till fortsatt forskning vore att undersöka ett 
annat småföretag, upplever de samma problem eller har de hittat någon lösning. En tredje 
ide till fortsatt forskning som har nämnts tidigare i rapporten 5.1.6 som rör att det hade varit 
intressant att undersöka ifall lösningen i praktiken förändrar ekonomin i företaget.  
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Bilagor 
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http://www.sciencedirect.com/scie
nce 
/article/pii/S0926580512000180 
 
EJ fulltext???? 
 

Hur BIM 
kan 
utnyttja 
molnet för 
lagring 

Scholar Archica
d cloud 
connecti
on 

Designing a 
framework 
for 
exchanging 
partial sets 
of BIM 
information 
on a cloud-
based 
service 

1604
05 

http://arrow.dit.ie/builtdoc/15/ Design och 
utveckling av 
en integrerad 
process för 
snabbare 
informations
utbyte. 
Molntjänster 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580512000180
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580512000180
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580512000180


 
 

42 
 

Scholar BIM 
cloud 

Challenges 
to BIM-
Cloud 
Integration: 
Implication 
of Security 
Issues on 
Secure 
Collaboratio
n 
 

1604
05 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/ 
login.jsp?tp=&arnumber=6735420&ur
l= 
http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%
2Fxpls 
%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D673
5420 

BIM och 
AEC. Hur 
molntjänste
r används 
för att lagra 
och stödja 
BIM 

Summon BIM 
cloud 
connecti
on 

Exploring 
how 
information 
exchanges 
can be 
enhanced 
through 
Cloud BIM 
 

1604
06 

Länk Egenskape
r hos BIM 

Google Scholar Archica
d + 
cloud 

APPLYING 
CLOUD 
COMPUTIN
G 
TECHNOLO
GY TO BIM 
VISUALIZA
TION AND 
MANIPULA
TION 

1604
06 

http://www.irbnet.de/daten/icond
a/CIB_DC23616.pdf 

Handlar om 
att ha BIM I 
molnet, 
men bra 
fakta kring 
användning
en av BIM 

Google Scholar BIM 
external 
connecti
on 

Structural 
BIM: 
Discussio
n, case 
studie and 
latest 
developm
ents 

1604
06 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi
/10.1002/tal.417/epdf 

Beskriver 
mycket om 
BIM, 
möjlighete
r I 
framtiden 
och övrigt.  

Summon Data 
redunda
ncy 

Minimizin
g data 
redundan
cy for high 
reliable 
cloud 
storage 
systems 

1604
11 

Länk Beskriver 
både 
molntjänst
er och 
redundans 

Summon cloud 
storage 
advanta
ges 

Evolution 
of Cloud 
Storage as 
Cloud 
Computing 
Infrastruct
ure Service 

1604
11 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers
/1308/1308.1303.pdf 

Historia 
om 
molntjänst
er, för och 
nackdelar 

http://kq3er2xz6l.search.serialssolutions.com.www.bibproxy.du.se/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Exploring+how+information+exchanges+can+be+enhanced+through+Cloud+BIM&rft.jtitle=AUTOMATION+IN+CONSTRUCTION&rft.au=Redmond%2C+A&rft.au=Hore%2C+A&rft.au=Alshawi%2C+M&rft.au=West%2C+R&rft.date=2012-07-01&rft.pub=ELSEVIER+SCIENCE+BV&rft.issn=0926-5805&rft.eissn=1872-7891&rft.volume=24&rft.spage=175&rft.epage=183&rft_id=info:doi/10.1016%2Fj.autcon.2012.02.003&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=000304494800018&paramdict=sv-SE
http://kq3er2xz6l.search.serialssolutions.com.www.bibproxy.du.se/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info:sid/summon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Minimizing+data+redundancy+for+high+reliable+cloud+storage+systems&rft.jtitle=COMPUTER+NETWORKS&rft.au=Huang%2C+Z&rft.au=Chen%2C+JB&rft.au=Lin%2C+YS&rft.au=You%2C+PF&rft.date=2015-04-22&rft.pub=ELSEVIER+SCIENCE+BV&rft.issn=1389-1286&rft.eissn=1872-7069&rft.volume=81&rft.spage=164&rft.epage=177&rft_id=info:doi/10.1016%2Fj.comnet.2015.02.013&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=000353856800010&paramdict=sv-SE
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Google fritext systemi
ntegreri
ng 
+archica
d 

Rekomme
ndationer 
och krav 
avseende 
informati
onsbehov 
och 
informati
onssystem 

1604
11 

http://www.bimalliance.se/~/med
ia/OpenBIM/Files/Projekt/FI200
_Processhandbok_Rekommendati
on_2.ashx 

Om BIM, 
Cad och 
informatio
nssystem, 
integrerin
g 

Google fritext Informa
tionsha
ntering 

Väglednin
g för 
processori
enterad 
informati
onskartläg
gning 

 https://riksarkivet.se/Media/pdf-
filer/V%C3%A4gledning%20f%C3
%B6r%20processorienterad%20inf
ormationskartl%C3%A4ggning.pdf 

Beskriver 
informatio
nshanterin
gprocesse
n 

Summon Informa
tionsha
nterings
processe
n 

INTEGRE
RAD 
INFORM
ATIONSH
ANTERIN
G I 
BYGGPR
OCESSEN 

1605
02 

http://www.caad.lth.se/fileadmin/
projekteringsmetodik/publications
/Robertson_lic_med_omslag.pdf 

Jämförelse 
mellan 
olika 
branscher, 
bra info 
om 
problem 
som kan 
uppstå 

Google fritext Azure Windows 
Azure 
Platform 
 

1604
04 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Win
dows_Azure_Platform 

Definition 
och 
beskrivnin
g av azure 
 

Google fritext Azure Cloud 
Architectu
re 
Patterns: 
Using 
Microsoft 
Azure 
 

1604
04 

https://books.google.se/books?hl=sv&
lr=&id=X-
d6JVHQwo8C&oi=fnd&pg=PR2&dq=
+microsoft+Azure+&ots=5cg1dwlwS5
&sig=YM7pKOy91gqA-
HBmnkDChtcvHxw&redir_esc=y#v=o
nepage&q=microsoft%20Azure&f=fals
e 

När och 
varför 
azure och 
vilka 
fördelar 
den har 
jämfört 
med andra 

Google fritext  SQL 
Azure 

SQL 
Azure 
 

1604
04 

https://en.wikipedia.org/wiki/SQL
_Azure 

” Windows 
Azure 
SQLmolnd
atabase) 
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Scholar Butikspl
anering 

Det är 
insidan 
som 
räknas 

1606
16 

http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=d
iva2%3A238002&dswid=-5920 

Informatio
n om 
butiksplan
ering 

Scholar Butikspl
anering 

Hur kan 
exponerin
g i butik 
göra 
kunder 
uppmärks
amma på 
sortiment
et?  
 

1606
16 

http://his.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=d
iva2%3A424091&dswid=-8391 

Butiksplan
ering vad 
ska man 
tänka på 

Google fritext CIA-
model 

CIA-
model 

1606
18 

http://whatis.techtarget.com/defin
ition/Confidentiality-integrity-
and-availability-CIA 

Om CIA-
modellen 

Google Scholar geometr
ic 
descript
ion 
languag
e 
archicad 

Semi-
automatic 
generatio
n of as-
built BIM 
fac ̧ade 
geometry 
from laser 
and image 
data 
 

1604
07 

http://www.int-arch-
photogramm-remote-sens-spatial-
inf-sci.net/XL-5-
W1/57/2013/isprsarchives-XL-5-
W1-57-2013.pdf 

 

Summon 
+ 
Google fritext 

Informa
tion 
manage
ment 

Informati
on 
Managem
ent 

1605
17 

http://cirworld.org/index.php/ijct
/article/view/343ijct/pdf_1 
 
fanns ej fulltext I Summon men 
hittade när jag sökte på titeln på 
Google fritext 

Om 
informatio
nshanterin
g 

Google Scholar geometr
ic 
descript
ion 
languag
e 
archicad 

Semi-
automatic 
generation 
of as-built 
BIM fac ̧ade 
geometry 
from laser 
and image 
data 

1604
07 

http://itcon.org/cgi-
bin/works/Show&_id=2011manag
ementremotesites/Show?2014_2 

BIM 

http://cirworld.org/index.php/ijct/article/view/343ijct/pdf_1
http://cirworld.org/index.php/ijct/article/view/343ijct/pdf_1


 
 

45 
 

 

Google Scholar dubbella
gring 
redunda
ns 

Informatio
nssystemar
kitektur 
Problemet 
med att 
realisera 
den 
önskade 
arkitekture
n 

1604
07 

http://www8.cs.umu.se/education
/examina/Rapporter/456.pdf 

 

Google Scholar cadmoln
databas
e cloud 

Retrieving 
Matching 
CAD 
Models by 
Using 
Partial 3D 
Point 
Clouds 
 

1604
04 

http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/16864360.2007.1073
8497 

 

Google fritext Point 
cloud 

Point 
cloud 
 

1604
04 

https://en.wikipedia.org/wiki/Poi
nt_cloud 

 

Google fritext cad 
design 
software 

What is 
CAD 
software? 
 

2016
0609 

http://www.autodesk.com/solutio
ns/cad-software 

Kort och 
lätt 
förklaring 
till cad  

Google fritext bim 
software 

Byggnadsi
nformatio
nsmodelle
r 

2016
0609 

http://www.autodesk.se/solutions
/building-information-
modeling/overview 

Kort och 
lätt 
förklaring 
till bim 

Google fritext hur 
skapas 
en iso 
standar
d 

Guide till 
standarde
r och 
standardis
ering 
 

2016
0615 
 

http://www.sis.se/tema/iforvaltni
ng/Guide/ 
 

Förklaring 
till 
standard 

 
 
 

Bilaga B: Intervjufrågor KTH 
1. Är det generellt mycket manuell hantering när det gäller cad? Vart i processen sker detta?  
2. Företaget som vi samarbetar med använder sig av ArchiCAD, har du någon erfarenhet av 
det programmet och vet du inom vilka branscher det är mest använt?  
3. Kan du ge några exempel på CAD-program ochmolndatabaser som har kopplingar? Vilka 
sortersmolndatabaser är det?  
4. Känner du till någon molnbaseradmolndatabas som har koppling?  
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5. Anser du att CAD-branschen ligger långt fram i utvecklingen, hänger de med och använder 
det senaste eller håller de sig till gamla ”metoder”?  
6. Vad menas med lång tid att sätta upp PDM-lösning?  
7. Måste man skapa upp en ny PDM-lösning för varje projekt?  
8. Anser du att det är stort problem att inte ha en PDM-lösning? Är det beroende av 
projektets storlek eller är det lika viktigt för alla projekt?  
9. Hur anser du att .dwg och .bimx ska lagras för att kunna undvika dubbellagring och 
manuell hantering? 

Bilaga C: Intervjufrågor Pipe 
1. Vilka steg (grovt) går ni igenom när ni designar en butik?  
2. Hur lång tid tar det att genomföra ett projekt? (designa en butik)  
3. Vilka problem ser ni i designprocessen?  
4. Vad ser ni för förbättringspotential i arbetet?  
 

Bilaga D: Behovslista 
Behovslista: 
B1 Fungerande koppling mellanmolndatabas och designprogram, P13,P14, P11, P9, P10, P12 
B2 Tydligare förutsättningar vid uppstart, P4, P2, P3, P8, P11, P9, P12 
B3 Standarder för branschen, P7, P6, P9, P8, P3 
 

Bilaga E: Åtgärdslista 
Åtgärdslista: 
Å1 Införa koppling mellanmolndatabas och designprogram, B1, B2 
Å2 Skapa standarder för arbete i branschen, B3 


