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Sammanfattning 

Ett projekt inom byggsektorn som handlar om uppförandet av en byggnad eller 

anläggning är en lång och invecklad process. Det går att dela upp ett projekt i olika 

faser. Dessa faser är förstudie, program, projektering, byggande, besiktning, 

driftsättning och förvaltning. Alla fasers noggrannhet påverkar den nästkommande 

delen i projektet. Även om förstudie och program är viktiga faser så är det 

fortfarande så tidigt i ett projekt att mycket ändringar kan ske här. Projekteringen är 

däremot en typ av skiljepunkt från idé till slutgiltiga handlingar så under denna fas så 

fastställs det hur det färdiga objektet ska utformas. Det är viktigt att förklara att i 

början av projekteringen kan projektets form och funktion påverkas i hög grad. I 

slutet av projekteringsfasen kan det däremot bli dyrare och mer tidskrävande att göra 

ändringar i ritningar och handlingar.  

Denna rapports syfte är att titta på de effektiviseringar som kan göras under 

projekteringen med inriktning på kommunikation mellan de inblandade konsulterna. 

Utgångspunkten för rapporten var att reda ut hur projekteringen på Tyréns m fl ser ut 

idag, vilka beroenden som konsulterna har till varandras arbete, hur 

kommunikationen och informationsflödet fungerar samt om det finns någon 

effektivitetsvinst vid förändring av arbetsätt. Genom att få en utförlig förståelse för 

projekteringen kunde gruppmedlemmarna titta på de brister som förekommit under 

projekteringen för en mätstation på Sandvik 3 i Växjö. De brister eller förslag på 

förändringar som presenteras är med åtanke på hur de kan påverka tidplanen, budget 

och kvalitén. 

För att få fram data intervjuades de involverade konsulterna i projektet. Intervjuerna 

gjordes via telefon med hjälp av en semistrukturerad intervjuteknik. Sekundärdata 

som krävdes erhölls genom att söka på Onesearch. Rapporten skrevs under tiden som 

primär- och sekundärdata samlades in. 

Resultatet visar att det går att göra vissa förbättringar i projekteringsskedet men att 

total perfektion är svår att uppnå. De förslag som har framkommit i rapporten har alla 

en grund i att brister finns inom kommunikation. Det bör alltså med andra ord läggas 

stor vikt på att ta tag i dessa brister och tillsammans med projektörer reda ut 

frågetecken i ett tidigt stadium. Några av förslagen som kan påverka ett projekts 

kvalité, tid och ekonomi är att redan i uppstartsmötet förklara vilka dimensioner och 

krav på utrustning som ställs från varje projektör. Under projekteringen är det bra att 

ha samgranskningsmöten där projektörerna stämmer av att de ligger i fas med 

tidplanen men också för att undvika krockar i ritningar eller handlingar. 

Dessa samgranskningsmöten kan göras i samband med att en milstolpe nåtts på 

exempelvis en våning eller byggnadsdel. Då kan fel och brister åtgärdas och 

förebyggas för resterande del i projekteringen. Även när det inte utförs 

samgranskingar så ska projektörer ha kontakt med de konsulter som de är beroende 

av. Därav är vikten att ta reda på beroenden så fort som möjligt stor, för att undvika 

missförstånd. 
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Summary 

A project in the construction sector which involves the construction of a building or 

facility is a long and complex process. It is possible to split a project in different 

phases. The following phases are feasibility studies, program design, construction, 

inspection, commissioning and management. All of the phases’ accuracy affects the 

next part of the project. Although the feasibility study and program are important 

phases it is still so early in a project that many changes can be made here. The 

planning, however, is a type of arbitration point from idea to final documents which 

means that it is during this phase that the finished object is fixed. It is important to 

explain that in the beginning of the project planning might project form and function 

be easily shaped. In the end of the planning phase, it may be more expensive and 

more time consuming to make changes to plans and documents. 

The purpose of this report is to look at the efficiency improvements that can be made 

during project planning with a focus on communication between the involved 

consultants. The starting point of the report was to find out how the design of Tyréns 

et al looks today, the dependencies that the consultants have had to each other's work, 

how the communication and information flow works and if there is any efficiency 

gain on changing the way of working. By gaining a thorough understanding of the 

design, team members could look at the shortcomings that occurred during the design 

of a measuring station at Sandvik 3 in Växjö. It is taken in consideration that the 

shortcomings or suggestions on changes that are presented may affect the schedule, 

budget and quality. 

To obtain data the consultants involved in the project were interviewed. The 

interviews were conducted by telephone using a semi-structured interview technique. 

The secondary data that was required was obtained by searching on OneSearch. The 

report was written during the time that the primary and secondary data was collected. 

The result shows that it is possible to make certain improvements in the planning 

stage but that total perfection is difficult to achieve. The proposals that have emerged 

in the report, all have a basis in that shortcomings in communications. It should thus 

be very important to address these shortcomings and together with consultants to sort 

out the problems at an early stage. Some of the proposals that may affect a project's 

quality, time and finances have to be dealt with in the start-up meeting to explain the 

dimensions and requirements of each projector. During project planning, it is good to 

have follow-up meetings where planners make sure that they are on schedule, but 

also to avoid clashes with each other’s drawings or documents. 

These follow-up meetings can be associated when a milestone is met, for example, a 

floor or a part of a building. Errors and deficiencies can then be remedied and 

prevented for the remaining part of the project. Even when it is not performed 

follow-up meetings should consultants have contact with the other consultants that 

they depend on. Hence the importance to find out the dependencies as soon as 

possible, to avoid misunderstandings. 
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Abstract 

I varje projekt finns det brister i kommunikation som kan leda till att kostnad, tid och 

kvalitét påverkas. Varje projekt är en tillfällig organisation med olika företag och 

olika personer med varierande erfarenheter inom projektering. Detta medför att varje 

projekt är i sig unikt och hur alla ska kommunicera med varandra kan vara stora 

frågetecken under projekteringens förlopp. Denna rapport tittar närmare på vilka 

brister och svårigheter som kan uppkomma i projekteringskedet. 

Nyckelord: Projektering, Projektkommunikation, Optimering, Kommunikation, 

Beroenden, Konsulter, Projektörer, Projektledare, LEDA byggprojekt, 

Erfarenhetsåterföring, Samgransking, Milstolpe. 
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Förord 

Detta examensarbete innefattar 15 högskolepoäng och är författarnas sista moment i 

Högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik vid Linnéuniversitetet. Arbetet har 

genomförts i samarbete med Tyréns i Växjö, under våren 2015. 

Syftet med vår rapport var att göra projekteringsledarens arbete mer effektivt. Genom 

att ta fram olika arbetsmoment, kan arbetsprocessen göras smidigare och även 

minimera uppkomster av brister i kommunikation 

Vi vill tacka vår företagshandledare Magnus Bengtsson för alla möten och 

information som har tillhandhållits. Vi vill även tacka alla på Tyréns kontor i Växjö 
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Vi vill rikta ett stort tack till Rainer Winkler som har ställt upp som handledare och 

som har väglett och tipsat oss under arbetets gång. 
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intervju. 
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1. Introduktion 

Att uppföra en byggnad är en komplicerad process som behöver planeras 

noggrant innan produktionen sätts igång (Ekholm & Hooper 2010). Vid 

planering av bygg- och anläggningsprojekt måste de krav som ställs i PBL, 

BBR och miljöbalken uppfyllas.  

Detta examensarbete har skrivits som avslutning på studierna till 

högskoleingenjör i byggteknik på Linnéuniversitetet. Arbetet har gjorts i 

samarbete med Tyréns Växjökontor. 

Enligt SCB:s granskning så ökade kostnaden för nybyggnationer av bostäder 

i Sverige med nio procent mellan år 2011-2012. Det är sannolikt att 

ökningen har fortsatt tills idag (SCB 2013). Produktionskostnaden för 

flerbostadshus i Sverige ökade från 36416 kr/kvm till 37571 kr/kvm under 

åren 2012-2013 (SCB 2014). Projekt på byggsidan kan variera i storlek och 

utformning men det finns en sak som gör alla projekt lika, kostnaden för 

projektet ökar om inte planeringen fungerar. Ett välplanerat projekt kan 

också stöta på problem som kan påverka kostnad, tid och kvalité men det är 

mindre troligt om eventuella misstag beaktas i tidigt skede. Genom en väl 

utförd planering ska de eventuella överraskningarna minimeras så att 

projekteringsprocessen ska kunna flyta på så smidigt som möjligt (Ökvist 

2009, s.6).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Tyréns Växjökontor önskar att det finns fler projekteringsmöten inplanerat i 

ett bygg- och anläggningsprojekt så att bygghandlingarna kan gås igenom, 

allt eftersom de blir färdiga. Detta kan öka kvalitén på bygghandlingarna 

men det ökade antalet möten innebär att projekteringsprocessen tar längre 

tid. 

Idag granskas bygghandlingarna sporadiskt under projekteringstiden och på 

ett projekteringsmöte i slutet av detaljprojekteringsskedet. På 

projekteringsmötet är ofta alla konsulter (el, VVS, brand, konstruktör och 

arkitekt m fl) med för att visa upp lösningarna för respektive uppdrag. 

Problemet är att hela projektet granskas snabbt och vid ett tillfälle. Dessa 

granskningar under projekteringsprocessen kan sättas som milstolpar dvs 

delmål, där nästkommande uppgift i projekteringen är beroende av denna 

milstolpe (Jansson & Ljung 2004, s.314-326). Tillsammans bygger 

milstolparna upp logiska nätverk. Ett logiskt nätverk är en metod som 

används för att illustrera beroende och sekvenser utifrån händelser eller 

aktiviteter. 

Det är gynnsamt om projekteringsgruppen identifierar milstolparna eftersom 

de är viktiga för projekteringens fortsatta utveckling. Det är inte önskvärt att 
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arbetet står stilla. Det innebär att även om milstolparna inte uppnås måste 

arbetet fortgå. Detta går eventuellt att lösa om kommunikationen i 

projekteringsprocessen kartläggs. 

Kommunikationen mellan konsulterna är viktig att undersöka eftersom det 

kan förekomma missuppfattningar mellan de olika parterna, då de är 

beroende av varandra. Om de lösningar som konsulterna tar fram krockar 

med varandra så är det bra om de har en god kommunikation så att krocken 

kan åtgärdas. Krockarna kan innebära att projekteringen försenas och kostar 

mer pengar. 

Tyréns arbetar idag med projektledning efter en projektledningsmall som 

heter LEDA Byggprojekt som bygger på Project Management Body of 

Knowledge. Den innehåller en checklista med punkter som ska uppfyllas 

under projektets gång för att säkerställa att önskat resultat uppnås. LEDA 

Byggprojekt innehåller inte ett beroendeschema vilket gör det svårt för 

projekteringsledaren och projektörerna att veta hur aktiviteter hänger ihop 

med varandra. Det är viktigt att analysera om det finns en problematik i det 

eftersom det kan påverka informationsflödet. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att minska de problem som kan uppstå under 

projekteringen mellan konsulter vilket i sin tur kan minska fel i handlingar 

men även minska tiden för ÄTA1. Syftet är också att öka kvalitén på 

bygghandlingarna och förbättra kommunikationen mellan konsulter. 

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att ge förslag på hur projekteringsledaren kan 

effektivisera arbete inom ett tids-, kostnads- och kvalitétsperspektiv. Genom 

att ge förslag på olika arbetsmoment och hur de ska tillämpas. Förslagen ska 

underlätta på ett sådant sätt att fel kan fångas upp i ett tidigt skede med hjälp 

av kontroller, samt ge projekteringsledaren insikt om när kommunikation 

bör ske mellan konsulter i bygghandlingsfasen. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ändrings- och tilläggsarbete 
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1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar som rapporten ska besvara är: 

 Hur fungerar de verktyg som Tyréns använder under 

projekteringsprocessen, och hur kan de förbättras? 

 Hur är konsulterna i ett projekt beroende/styrda av varandras arbete? 

 Hur ser kommunikationen och informationsflödet ut idag mellan 

konsulterna och hur kan de förbättras? 

 Vilken effektivitetsvinst kan uppnås med ett förbättrat arbetssätt enligt 

konsulterna? 

1.5 Avgränsningar 

Rapporten kommer att avgränsas till projekteringsledning och den 

kommunikation som sker under projektering. Rapporten granskar inga andra 

skeden än projekteringen. 

 



4 

Dedic, Ekström & Nilsson 

2. Teori 

2.1 Byggprojektets faser 

Vid uppförandet av byggnader så genomgås ett stort antal moment, 

projekten delas in i olika skeden och faser. När ett projekt går från ett skede 

till ett annat så finns där oftast inte någon tydlig skiljepunkt utan arbetet 

fortskrider naturligt. Därför är vikten av avstämningstillfällen större och i 

projektplaneringen ska det därför införas projektgrindar som kan kontrollera 

resultat innan nästa skede påbörjas (Ivansson 2009, s.10). 

Vissa delar i ett projekt är större än andra och enligt Ivansson (2009, s.10) så 

kallas de större momenten för faser och de mindre för skeden. Faserna är: 

o Förstudie 

o Program 

o Projektering 

o Byggande 

o Besiktning 

o Driftsättning och förvaltning 
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2.2 Projekteringsprocessen 

De mindre momenten eller skeden som finns inom projekteringen är, enligt 

Nordstrand (2008, s.85-90): 

o Förslagshandlingsskede 

o Systemskede 

o Bygghandlingsskede 

De olika skedena har fått sitt namn efter respektive resultat som de 

frambringar. Beskrivningen nedan gäller för projektering vid 

husbyggnationer. I Figur 1 illustreras hur projekteringsprocessens delar kan 

överlappa varandra (Nordstrand 2008, s.85). 

 

Figur 1: Projekteringens tre skeden och resultat (Nordstrand 2008) 

2.2.1 Gestaltning (förslagshandlingsskede) 

Under gestaltningsskedet ska arkitekten ta fram förslag på utformning för en 

kommande byggnad. Utformningen ska uppfylla byggnadsprogrammets 

krav. Dessa har tagits fram i en utredning som gjordes i programskedet. 

Utformningen kan göras på ett flertal olika sätt men syftet med gestaltningen 

är att ta fram ett alternativ som kan arbetas vidare med (Nordstrand 2008, 

s.85). 

Arkitekten är den som påbörjar gestaltningen och har huvudansvaret för 

utformningen av byggnaden. I detta skede finns även ett flertal projektörer 

som ska delta i gestaltningen. Deras uppgift är att stödja arkitekten och 

tillsammans ta fram förslag på olika konstruktionslösningar. Tillräckliga 
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utrymmen för installationer måste planeras in och de måste passa in med de 

resterande lösningar som har utformats (Nordstrand 2008, s.85-86). 

En stor del av gestaltningen innebär att ta fram ett flertal förslag på hur 

utformningen ska gå till väga och sedan välja ett av alternativen. Arkitekten 

har som ansvar att utforma byggnaden så att framtida projektering klarar av 

funktions-, miljö-, förvaltnings- och övriga krav. Genom granskning och 

samordning av de olika lösningarna ska sedan ett slutgiltigt förslag tas fram 

(Nordstrand 2008, s.85-86). 

2.2.2 Systemutformning (systemskede) 

I systemutformningskedet ska de stora besluten tas. Byggnadens utformning, 

konstruktionslösningar samt de olika installationerna ska ha bearbetats och 

fastställts. De val som har gjorts för att ta fram de olika lösningarna ska ha 

gjorts enligt kraven från byggnadsprogrammet (Nordstrand 2008, s.86-88). 

Tanken är att produktbestämningen ska vara klar i systemskedet och endast 

detaljlösningarna ska återstå. Genom fastställande av systemhandlingarna 

kan byggherren kontrollera handlingarna och utifrån detta ta beslut om 

kriterierna är uppnådda och därmed ge sitt godkännande. Vid fullbordade 

systemhandlingar kan en tids- och kostnadsbedömning tas fram. Vissa av 

dessa handlingar kan användas för att ansöka om bygglov (Nordstrand 2008, 

s.86-88). 

Genom att använda sig av förslagsritningarna ska en analys fastställa 

stommen och utrymmeskraven för installationssystemen. Valet av stomme 

påverkar utformningen av byggnaden och eventuellt bredd på schakt, 

våningshöjd m m (Nordstrand 2008, s.86-88). 

Brand- och ljudkrav beaktas för att uppnå de fastställda kraven. I detta skede 

sker kontinuerliga analyser av de lösningar som har tagits fram för att 

förvissa sig om att det ska vara hållbart för framtida användning. 

Systemhandlingarna ska utgöra en grund till detaljutformningen och skall 

innehålla en översiktlig projektbeskrivning, projekt- och 

projekteringstidplan, geoteknisk rapport, tekniska beskrivningar samt 

ritningar som situationsplan, typritningar, markarbeten och de ritningar som 

omfattar VVS, el och VA (Nordstrand 2008, s.86-89). 

2.2.3 Detaljutformning (bygghandlingsskede) 

I detta skede ska bygghandlingar tas fram för att sedan kunna användas av 

entreprenören som ska uppföra byggnaden. Detaljutformningen är ett 

omfattande skede där konstruktions- och installationslösningar ska utarbetas 

och redovisas. I bygghandlingarna görs en mer detaljerad version av 

systemhandlingarna. I bygghandlingarna ska all dimensionering 
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genomföras, alla val av material beskrivas och all placering av 

byggelementen skall anges. Förenklat kan det sägas att allt ska vara bestämt. 

De krav som har ställts ska uppfyllas för att tillgodose både byggherrens och 

lagstiftningens krav (Nordstrand 2008, s.90-91). 

Bygghandlingarna används av entreprenören i anbudsskedet. För att 

framtagandet av en kostnadskalkyl ska bli utförda på ett bra sätt, är det av 

stor vikt att handlingarna är korrekta för att slippa onödiga utgifter som kan 

förekomma vid eventuella ändringar. Resultatet från ett projekt ska finnas 

som ritningar, beskrivningar och förteckningar som ska komplettera 

varandra och ge en tydlig bild av byggnaden (Nordstrand 2008, s.90-91). 

2.3 Projekteringsledning 

En projekteringsledare förekommer inom områden såsom 

fastighetsförvaltning, arkitektkontor och tekniska konsulter (Wihag 2009, 

s.11). Tengvald (2011 s.18) framhåller att i projekt finns det behov av en 

projekteringsledare som lyder under projektledaren. Han menar vidare att 

projekteringsledaren har som uppgift att samordna projekteringen och 

projektörerna. Enligt Linde och Rundqvist (2012, s.16) har 

projekteringsledaren också som uppgift att se till att kraven på det 

immateriella byggnadsverket uppfylls. Tengvald (2011, s.36) menar också 

att det blir en mer noggrann projektering om projekteringsledaren och 

projektledaren är två personer. Vidare menar han att projekteringsledaren 

ska ta byggherrens krav i beaktning och se till att de tekniska lösningarna 

tillfredsställer byggherren. 

En projekteringsledare måste vara en god kommunikatör eftersom 

projekteringsledaren ska ha kontakt med projektörerna, byggherren och 

entreprenören. Den tekniska kompetensen, hos projekteringsledaren, ökar 

dennes anseende bland projektörerna och det ökar projekteringsledarens 

kunskap om vilka konsulter som måste upphandlas för att projektet ska bli 

som byggherren önskar (Tengvald 2011, s.18-36). 

I vissa projekt är det projekteringsledaren som sköter upphandlingen av 

konsulter och material. Projekteringsledaren ska följa upp krav gällande 

miljö- och kvalitetsfrågor och är medlaren mellan byggherren eller 

projektledaren och projekteringsorganisationen under projekteringsskedet 

(Tengvald 2011, s.19-36). 

Under projekteringsmötena fungerar projekteringsledaren som mötesledaren. 

Denne har som roll att driva på mötet och se till att de viktiga frågorna 

besvaras. Hur bra mötet fungerar beror till stor del på projekteringsledarens 

erfarenhet (Tengvald 2011, s.30). 

En positiv sak med att projektledaren och projekteringsledaren är samma 

person är att en kommunikationsväg kapas och därmed reducerar risken för 
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missuppfattningar. Att projektledaren och projekteringsledaren är samma 

person är emellertid endast möjligt i mindre projekt eftersom arbetsbördan 

blir för tung (Tengvald 2011, s.36-37). 

I en studie gjord av Cassel (2014, s.49) säger projekteringsledaren att det har 

varit intressant med möten varje vecka. Cassel skriver vidare att 

projekteringsledaren anser att det dock inte hade varit genomförbart att ha 

möten så ofta i ett långsiktigt perspektiv.  

De förutsättningar som krävs för att uppnå god projekteringsledning är en 

tydlig målformulering med byggnadens eller anläggningens 

användningsområde och livslängd. Det måste finnas en projektplan där det 

ska framgå hur beslutstruktur, delegering och beslutprocess ser ut. I 

projektplanen ska det även framgå vem som ska göra vad. Det ska även 

framställas en tidplan. Ekonomiska analyser måste också göras för att se 

vilka kostnader som kan uppkomma under byggnadens livscykel (Wihag 

2009, s.13). 

2.4 Kommunikation 

Kommunikation är ett utbyte av information som överförs och tolkas mellan 

olika parter. Vanligtvis sker kommunikation genom en tvåvägsprocess där 

båda parter är involverade. Ett utbyte av information kan ske via tal, skrift 

eller tecken. (Kamél 2014, s.25). Kommunikation är ett av våra viktigaste 

verktyg. Genom att vi kan kommunicera så kan vi förmedla våra åsikter och 

tankar. Därför är det viktigt att vara tydlig vid ett informationsutbyte.  

Ett flertal faktorer kan påverka hur vi uppfattas när vi kommunicerar som 

hur vi rör oss, vårt tonfall, vårt minspel och även våra gester. En viktig 

ståndpunkt vid ett informationsutbyte är att anpassa innehåll och språk efter 

målgrupp (Kamél 2014, s.25-26).  

I byggbranschen är de vanligast förekommande kommunikationskanalerna 

möten och telefonsamtal. Även mejl är ett kommunikationsmedel som 

används i stor utsträckning (Carlsson & Josephson 2001, s.61).  

Kommunikationen i dagens organisationer använder sig av två tydliga 

system; formell samt informell kommunikation. Den formella 

kommunikation kan bl a beskrivas som planerade möten i ett projekt medan 

den informella kommunikationen är mer spontan, dvs genom 

mejlkorrespondens eller telefon (Strandberg 2003, s.10). Det finns en stor 

risk för kommunikationsproblem i det formella systemet. Allmänt så är den 

informella kommunikationen mer komplicerad, då informationsutdelningen 

sker fortare och ett flertal anser denna typ av informationsutdelning som mer 

tillförlitligt. Den informella kommunikationen är viktig på så sätt att den ska 

fylla de luckor som framkommit i den formella kommunikationen (Barlow 
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et al 2011). Den kan gynna viktiga fastställanden genom att personer kan 

tala privat mellan varandra (Carlsson & Josephson 2001, s.15). 

 

 

2.4.1 Informationsflöde 

Med ett informationsflöde menas hur informationen sprids och hanteras i ett 

företag eller en organisation (Persson & Wigren 2014, s.18). Informationen 

kan spridas på följande tre huvudsakliga sätt:  

o Nedåtriktad information 

o Uppåtriktad information 

o Horisontal information 

Nedåtriktad information innebär att informationen kommer ifrån en chef och 

sprids nedåt i företaget. Denna typ av information har som uppgift att dela ut 

arbetsuppgifter till medarbetarna. 

Den uppåtriktade informationen kommer ifrån medarbetarna och skickas till 

en chef. Den uppåtriktade informationen kan vara förslag på förbättring eller 

lägesrapporter. I den uppåtriktade kommunikationen finns det en risk för att 

ledaren blir överbelastad av information från de underordnade. 

Horisontal information är information som sprids mellan medarbetare som 

ligger på samma hierarkiska nivå (Kahn & Katz 1978, s.444-451). Eftersom 

individerna känner samhörighet med varandra finns det fördelar med denna 

typ av kommunikation. Gruppen kan då ge stöd till varandra. Det finns 

problem med den horisontella kommunikationen. Om inte gruppen lyckas 

sätta informationsflödet i relation till uppgiftens art så kommer flödet av 

information att bli alldeles för omfattande. Det föreligger en risk med den 

horisontala kommunikationen att de underordnade blir desinformerade om 

kommunikationen endast sker horisontellt. 

2.4.2 Kommunikationsprocessen 

Definitionen för grundelementen i kommunikation är utformad av Claude 

Shannon. I denna teori benämner han en sändare som kodar ett meddelande 

och därmed för över informationen genom en s k kanal till en person tar 

emot det och avkodar informationen. Störningar tillkommer på ett flertal 

ställen i kedjan som vid kodning, avkodning och även i kanalen som 

utsänder meddelandet (Carlsson & Josephson 2001, s.14). 
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Carlsson & Josephson (2001, s.14) beskriver Shannons 

kommunikationsprocess som en rad av överföringar mellan t ex två personer 

eller grupper, där ett enskilt meddelande är en viktig del (se Figur 2).  

 

Figur 2: Shannons klassiska teori om kommunikation (Carlsson & Josephson 2001, s.14) 

Kommunikationen styrs av tre viktiga faktorer som bestämmer hur 

slutresultatet av informationsflödet kommer att utvecklas (Carlsson & 

Josephson 2001, s.14): 

Den tekniska faktorn utgörs av förhållandet mellan hur informationen är 

uppbyggd eller kodad samt vilken grad informationen tränger igenom. Vid 

en högre grad av kodad information överförs informationen snabbare.  

Den semantiska faktorn beskriver att en högre grad kodad information bidrar 

till att ett mindre antal individer har en chans att tyda meddelandet. 

Med effektivitetsfaktorn menas det att även om den utskickade 

informationen har tagits emot och tolkats, så finns det en chans att 

recipienten inte är villig att ta emot innebörden av meddelandet. I 

kommunikationsprocessen kan olika erfarenheter och intressen av kulturellt 

värde vara en bidragande faktor till att det fortlöpande sammanhanget bryts 

(Carlsson & Josephson 2001, s.14-15). 

Shannons teori har senare kompletterats och utvecklats av en rad forskare 

inom området mottagaren (Mortensen, 1972). Utvecklade modeller av 

kommunikationsprocesssen inbegriper t ex återkoppling från mottagaren till 

sändaren (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006, s 171) 
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2.4.3 Planering för kommunikation 

För att ett projektarbete ska vara anpassningsbart och väl förberett på 

förändringar, krävs det att medlemmarna i projektgruppen har tilldelats 

relevant information. Det gäller oberoende om beslutet berör ett flertal andra 

personer eller det egna projektarbetet. Planering av kommunikation har ännu 

en avsikt. Den ska förenkla och bidra till en typ av gemenskap som är 

betydelsefull och uppmuntrar till beslutsamhet (Jansson & Ljung 2004, 

s.403).  

En viktig punkt vid informationsutdelning är att fastställa vem som ska dela 

ut en viss typ av information. En person med stor kompetens inom sitt 

område borde vara den som förmedlar informationen (Kamél 2014, s.46). 

2.4.4 Integrerad kommunikation 

“Samma budskap i alla kanaler samtidigt”, så beskriver Lesley (2004, s.13) 

integrerad kommunikation på ett enkelt sätt. Genom att använda sig av 

integrerad kommunikation så tillförser organisationen sin målgrupp med 

samma budskap i de kanaler som används vid samma tidpunkt. Vid arbete 

på ett koordinerat sätt utefter en strategiskt utarbetad kommunikationsplan 

undviks avvikelser, genom att de olika kanalerna stödjer varandra. Detta 

ökar förtroendet för företaget då de förmedlar samma budskap både internt 

och externt. Vid användning av denna metod så sparas tid och resurser. 

Målet med att förmedla kommunikationen på detta sätt är att de involverade 

ska få en helhetsbild av budskapet, för att därmed kunna arbeta i samma 

riktning (Lesley 2004, s.13-14). 

2.4.5 Utarbeta en kommunikationsplan 

Avsikten med en kommunikationsplan är att strukturera upp en tydlig plan 

för projektets kommunikation, för att på förhand gå igenom de skeden som 

ska genomföras under projektets gång. En kommunikationsplan bör 

bestämma över vilken typ av information som ska utväxlas, den typ av 

arbetsätt som ska tillämpas, tidpunkt och vid vilket tidsintervall som 

informationsutbytet bör ske utefter (Kamél 2014, s.45). 

Det är delvis förekommande att planering av en kommunikationsplan inte 

sköts på rätt sätt. Detta medför att arbetsgången försvåras och därmed kan 

påverka slutresultatet.  

En väl bearbetad kommunikationsplan medför lättare hantering av problem 

som kan uppstå under projektets gång (Kamél 2014, s.45). 

Det är av stor vikt att kommunikationsplanen som bearbetats innefattar ett 

tydligt syfte för respektive målgrupp vid ett kommunikationstillfälle. För att 
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underlätta behöver rätt information från sändaren förmedlas till mottagaren. 

Det krävs att de personer som ska ta emot informationen får en korrekt 

uppfattning av det som förmedlats så att projektet går i rätt riktning (Kamél 

2014, s.46). 

2.4.6 Kommunikation inom byggsektorn 

Ett byggprojekt utgörs av tillfälliga organisationer som skapas, där ett stort 

antal personer ska samverka för att få fram en slutprodukt. Det finns därmed 

en otrygghet i denna typ av organisationer som skiljer sig från en mer 

permanent verksamhet. Projektets kommunikation blir lidande då 

förutsättningarna för en bra kommunikation kräver ett visst förtroende och 

samarbete. En stor utmaning är att få till en bra kommunikation med 

personer som inte är väl bekanta med varandra och därmed försvårar 

processen (Karrbom Gustavsson 2012, s.6). 

I projekteringsprocessen krävs det ett noggrant samarbete mellan de 

inblandade konsulterna. De måste hela tiden vara samspelta och informera 

varandra om deras tillvägagångsätt på de specifika problemens lösningar 

(Nordstrand 2008, s.78). 

I projekteringsskedet tas ett flertal handlingar fram, såväl text som ritningar. 

Det är vanligt förekommande med ritningar eftersom de allmänt uppfattas 

som lättlästa. I vissa fall kan syftet med en ritning inte tydas och därmed 

krävs en personlig genomgång av de ritningar som ska uppfattas av en andra 

part. Därmed är det av stor vikt att föra över information och kunskaper för 

att komma fram till ett gemensamt mål (Carlsson & Josephson 2001, s.18).  

Byggsektorn har fått kritik för att vara uppdelad, de inblandade i projekten 

lägger en stor vikt på sina egna arbeten så att projektens helhet blir lidande. 

Ett problematiskt område är övergångsfasen mellan projektering och 

byggproduktion. I detta skede är kommunikationen viktig, den möjliggör ett 

samarbete och lärande (Karrbom Gustavsson 2012, s.6). 

Det svåra är att få projektmedarbetarna att bygga förtroende mellan varandra 

och ta del av varandras erfarenheter. En svår uppgift är att få personer med 

olika kompetenser och erfarenheter att kommunicera effektivt och på så sätt 

kombinera och komplettera varandra på ett funktionellt sätt. Stor vikt läggs 

vid att slutföra det enskilda projektet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. 

Genom att projektmedlemmarna ofta har ett flertal projekt samtidigt så utgör 

detta en försvårad arbetsgång för de enskilda projekten. Med denna typ av 

arbetssätt måste medarbetaren i vissa fall lägga fokus på andra projekt 

(Karrbom Gustavsson 2012, s.7).  

Det måste nämnas att ett förnuftigt användande av resurser som i detta fall är 

medarbetare, alltså de resurser som i nuläget utgör någon nytta i processen 

är ett nyckelmoment i projektarbetsformen. Grundtanken med 
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projektledning och projektstyrning är just att utnyttja resurser på ett effektivt 

sätt så att största tänkbara värde alstras (Karrbom Gustavsson 2012, s.7). 

2.5 Projekttriangeln 

Projekttriangeln (se Figur 3) innehåller de tre parametrarna som utgör 

projektets begränsning och som projektledaren har ansvar för att hålla: tid, 

kvalité och kostnader. Projekttriangeln har en given del i projektmetodik. 

Syftet med projekttriangeln är att om kraven förändras på en punkt så 

förändras åtminstone en annan punkt. T ex om kravet ökar på projektets 

kvalité så kommer tiden och/eller kostnaden utökas. Projektgruppen styrs 

mycket av projekttriangeln och agerar olika beroende på vad som prioriteras 

i projekttriangeln (Bawaqneh 2013, s.8). 

 

 

Figur 3: Projekttriangeln och dess tre delar 

2.6 Teori bakom förbättringsförslag 

2.6.1 Uppstartsmöte 

Andersson och Boberg (2007, s.18-19) skriver att ett uppstartsmöte i form 

av en workshop kan vara ett bra sätt att arbeta. Vissa av deltagarna i 

workshopen ansåg att de hade fått nya idéer om byggnadstekniska lösningar. 

Uppstartsmötet fick kritik eftersom de deltagande tyckte att de inte fick 

tillräckligt med tid att utarbeta det konkreta målet. Även Edén et al (2009) 

stödjer idén om att alla konsulter ska vara med från början av 

projekteringen. 
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2.6.2 Kartläggning av beroenden mellan konsulter – tydligt säga vem som 

är beroende av vem 

Det finns exempel där projekt har gått dåligt p g a bristfällig kommunikation 

mellan konsulter. Karlsson (2011, s.16) tar upp ett exempel där många 

installationer har krockat i produktionen, även installatörernas egna 

installationer. Detta beror, enligt Karlsson, på att installationsprojektörerna 

inte har haft någon tydlig gränsdragning vem som ska göra vad. Karlsson tar 

också upp att byggkonstruktörens och arkitektens lösningar inte var 

fullständiga. T ex hade byggkonstruktören hänvisat till arkitekten för en 

lösning och arkitekten hade hänvisat till byggkonstruktören för samma 

lösning. Detta hade resulterat i att ingen av dem hade löst problemet. Enligt 

Karlsson (2011, s.17) rapport berodde detta till stor del på att 

projekteringstiden var för kort. 

2.6.3 Milstolpar (ex plan) 

En milstolpe avser en betydelsefull händelse i ett projekt för att visa att en 

del är fullbordad. Med milstolpar kan mål tydligöras för att visa när något 

ska vara färdigt vid ett visst datum. Milstolpar ska vara väldefinierade och 

tydliga så att de kan tolkas utan svårigheter (Gray & Larson 2008, s.93). 

2.6.4 Samgranskning 

Om kostnaden för granskningen av handlingarna är X och kostnaden för att 

rätta till de fel som finns i handlingarna i produktionsskedet är Y, måste X 

vara mindre än Y för att samgranskningarna ska vara meningsfulla 

(Bäckman & Fredriksson 2008, s.14). Enligt Tremm (2015 s.24) kommer 

handlingarna aldrig bli felfria, men Tremm poängterar att det underlättar 

mycket för entreprenören om handlingarna är så kompletta som möjligt. 

Vidare skriver Tremm att kvalitén på en anläggning inte har att göra med 

handlingarnas kvalité. Den viktigaste faktorn för en anläggnings kvalité 

beror på entreprenörens förmåga att tolka handlingarna (2015 s.26). Badran 

och Zetterlind (2013, s.21) redogör för ett kontorsbygge där det förekom fel 

i handlingarna som hade kunnat förebyggas med en granskning. Följden av 

detta fel blev att produktionen försenades. 

2.6.5 Krav från konsulter på att få handlingar i tid 

Försenade ritningsleveranser är ett problem i projekteringsskedet. Enligt 

Wihag (2009 s.21) kan dessa förseningar bero på obeslutsamhet från 

beställaren. Det kan också bero på hur konsulterna prioriterar sitt arbete. 

Wihag har svårt att bedöma huruvida konsulterna tar på sig för mycket 

arbete eller om de väntar i sista stund att göra ritningarna. 
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2.6.6 3D-modell oavsett storlek på projekt 

Mattson och Ohlsén (2010, s.61) skriver i sin rapport att en 

projekteringsledare tycker att 3D-visualiseringar är ett bra redskap, eftersom 

det blir enklare att läsa och tolka ritningarna. Mervash och Tarid (2013, 

s.34) tar däremot i sin rapport upp att en 3D-modell inte är tillräcklig för att 

använda vid granskningar. Då måste projektörerna kunna tillhandahålla sig 

2D-ritningar. 

2.6.7 Informell kommunikation 

Granroth och Karmehag (2013, s.16) skriver att de tillfrågade projektörerna 

tycker att besluten från mötena bör sparas skriftligt genom mejl och 

protokoll. Ett annat sätt som Granroth och Karmehag (2013, s.16) tar upp är 

att införa en informell beslutslista. I denna lista införs de beslut som tagits. 

Det är viktigt att de informella besluten införs i denna. Dvs beslut som har 

tagits via telefon och mejl ska införas i beslutslistan. Att ha en beslutslista 

innebär att alla involverade kan ta del av beslut som tagits istället för att den 

informationen går via projekteringsledaren. Problemet med denna idé är att 

det är svårt att veta vem, beställaren, entreprenören eller något annan part, 

som styr villkoren för hur beslutslistan ska utformas.  

Enligt Granroth och Karmehag (2013, s.14) sker kommunikationen mellan 

projektörerna, förutom möten, via telefon och mejl. Vidare skriver Granroth 

och Karmehag att det ligger en problematik med denna kommunikation i 

och med att den sällan blir protokollförd. Vissa tillfrågade i Granroths och 

Karmehags undersökning tycker att mejl är trögt. Vissa av de tillfrågade 

säger att mejl är lättare eftersom de kan dela med sig informationen och gå 

tillbaka och läsa det igen. 

2.6.8 Erfarenhetsåterföring 

I en fallstudie om husbyggande skriver Persson och Sköld (2006, s.46-64) 

att det saknades en erfarenhetsåterföring. Persson och Sköld menar att det 

kan vara ett bra tillfälle att ha en genomgång om vad som har gått bra och 

dåligt under projekteringen. I en annan fallstudie som Persson och Sköld 

gjort skriver de att projektledaren gjorde en utvärdering men alla inblandade 

fick inte ta del av denna. Persson och Sköld anser att det hade varit bra om 

alla inblandade hade varit med på ett slutmöte och lämnat sina synpunkter på 

projektet. Vidare skriver Persson och Sköld (2006, s.64) att de tillfrågade sa 

att erfarenhetsåterföring är bristfällig och behöver förbättras. Enligt Maylor 

och Söderlund (2012) är projektledare, generellt, inte bra på att ta upp saker 

som har fungerat i tidigare projekt. Packendorff (1995) hävdar att ett antal 

skrifter har publicerats som tar upp misslyckade projekt och som 

projektledare kan ha som hjälp. 
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3. Objektsbeskrivning 

3.1 Mätstation 

Mätstationen (se Bilaga 4) är en byggnation som är en del av ett större 

projekt i samband med nybyggnationen av kraftvärmeverket Sandvik 3 som 

är belagt i Växjö. Växjö Energi AB (VEAB) är beställare och Tyréns är 

projekteringsledare för projektet som är beläget på Sandviksverket i Växjö. 

Kraftvärmeverket ska utvinna sin energi genom förbränning av flis och 

mätstationen ska användas för att kontrollera den mängd flis som 

transporteras till Sandvik 3 samt kvalitén. För att ta reda på hur mycket flis 

som levererats vägs lastbilarna före och efter att de har lämnat flisen. Det 

finns två invågar på mätstationen medan utvågen är placerad i en annan del 

av Sandviksverket.  

Samtidigt som lastbilarna vägs tas även prover på flisen. I själva byggnaden 

finns bland annat torkrum för att mäta fukthalten på proverna, el-rum, 

kontor, fikarum och omklädningsrum för chaufförerna och de som arbetar på 

stationen.  

Mätstationen är tillverkad av prefabricerad betong och dess bruttoarea är 250 

m2. Projektets form är utförandeentreprenad vilket betyder att alla 

handlingar var färdiga innan produktionen började. Ersättningsformen för 

projekteringen var på löpande räkning mot budget. Projekteringen startades 

15 mars 2013 och avslutades augusti 2013. 

Bengtsson och Wadefur2 påpekar att även om mätstationen är en del av ett 

större projekt så är den ändå representativ för en granskning av 

kommunikation under projekteringen. 

I och med att tiden var viktig för beställaren så prioriterades den framför 

ekonomin i byggprojektet. Kvalitén på projekteringen blev lidande av denna 

prioritering eftersom samgranskningar inte gjordes i den utsträckning som 

det borde. Detta resulterade i ett antal ÄTA under produktionen, därmed 

ökade den totala byggkostnaden för mätstationen. Tiden för projekteringen 

hölls dock.  

3.2 Presentation av konsulter 

Magnus Bengtsson jobbar på Tyréns som projektledare. Han har arbetat med 

att samordna mätstationens entreprenader.  

Markkonsulten heter Jimmy Robertsson och jobbar på Tyréns. Han har som 

uppgift att ta fram underlag i form av inmätning av marknivå. 

                                                 
2 Bengtsson, Magnus & Wadefur, Tommy. Projektledare på Tyréns AB. 2015. Intervju. 13 april. 
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VVS-konsulten jobbar på FLK och heter Thomas Sjöström. Hans 

arbetsuppgifter består av att rita VVS-installationer och ramperna till 

vågarna. 

Brandkonsulten heter Frank Graveus och jobbar på Sweco. Han arbetar med 

att projektera brandskydd för byggnader. Det innebär att brandkonsulten ska 

utforma en projekteringshänvisning för resterande konsulter, utifrån det 

underlag som är framtaget. Projekteringshänvisningen talar om hur 

brandskyddet ska se ut. 

Elkonsulten jobbar på WSP och heter Nils-Olof Axelsson. Hans uppgifter 

under projekteringen var uppdragsledare för elprojekteringen och 

projektering för den allmänna elen. 

Byggkonstruktören jobbar på Tyréns och heter Anders Selin. Han har som 

uppgift att ta fram konstruktionshandlingarna. Det innebär att tillhandahålla 

k-ritningar och beräkningar. Projekteringsledaren heter Mats Kollind och 

jobbar på Tyréns. Han var delprojektledare för mark-och byggdelen. Han var 

projektledare för både projekteringen och produktionen. 

Alexandra Aldebo arbetar som arkitekt på arkitektbyrån Liljewall. Aldebo 

jobbade som handläggande arkitekt. Arkitekten har som uppgift att ta fram 

A-handlingarna. 

Akustikern arbetar på Tyréns och heter Mats Strömberg. Akustikern är 

ansvarig för ljudfrågor i projektering och efterkontroll. Det innebär att ta 

fram ljudstandard för byggnad och installerad utrustning, svara på frågor 

från leverantörer och kontrollera ljudnivåer i färdig anläggning. 
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4. Metod 

En fallstudie har genomförts genom att samla in förstahandsdata i syfte att 

undersöka ett område utifrån en rent praktisk synvinkel. Det fallet som 

valdes till denna studie var mätstationen på Sandvik 3. 

För att förstå mätstationen granskades de ritningar som hade skickats ut med 

förfrågningsunderlaget. På så sätt kunde en objektbeskrivning tas fram vilket 

gav författarna en uppfattning om vad mätstationen fyllde för syfte och hur 

den var uppbyggd. 

Det finns inte någon vetenskaplig text om mätstationen i Sandvik 3. För att 

kunna fördjupa kunskaperna i projekteringen av mätstationen så bokades 

intervjuer in med konsulter som hade arbetat med projekteringen. 

Validiteten är viktig att ta hänsyn till när det kommer till fallstudier. För att 

öka validiteten i rapporten valdes ett projekt där projekteringsprocessen hade 

varit konventionell. Projekteringsprocessen för mätstationen var en 

representativ projektering, oavsett entreprenadform. Det tyckte dels 

handledare Magnus Bengtsson och de övriga konsulterna som intervjuades. 

Författarna har därför gjort bedömningen att endast ett objekt räcker.  

Denna anledning gör att gruppmedlemmarna ser projekteringen för 

mätstationen som representativ. Kommunikationen mellan konsulter ser 

ungefär likadan ut oavsett funktion på byggnaden eller entreprenadform. De 

uppgifter som konsulterna har under projekteringen skiljer endast marginellt 

från projekt till projekt.  

Dokumentet (se Bilaga 1) fylldes i med hjälp av projektledaren för att 

identifiera de stora förbättringsförslagen. På så sätt kunde vi avgränsa de 

förslag som skulle vara lönsamma att använda i en projekteringsprocess. 

4.1 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer med respektive 

konsult. Det bedömdes vara det mest lämpliga eftersom intervjuer ger 

flexibilitet för intervjuobjektet och det ger intervjuaren en chans att läsa av 

nyanser i intervjuobjektets språk. Syftet med intervjuerna var att komplettera 

den litteraturstudie som har gjorts. Intervjuerna har också som syfte att 

fördjupa kunskaperna om projekteringen för mätstationen. 

4.1.1 Intervjuer 

Som ett komplement till informationssökningen och litteraturstudien så 

valdes intervjuer som arbetssätt. De som ansågs relevanta för en intervju var 

projekteringsledaren samt projektörerna. Frågorna (se Bilaga 2 & 3) 
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anpassades efter vilken typ av roll personerna hade i projekteringsprocessen. 

De flesta intervjuerna utfördes personligt men det förekom även 

telefonintervjuer. 

Genom att skapa ett formulär framkom en struktur i intervjun. Den 

intervjuteknik som användes för konsulterna var en semistrukturerad 

intervju, där frågorna är strukturerade med möjligheter till följdfrågor 

(Larsson & Rosenhall 2013, s.7). Detta ska få igång en diskussion och 

därmed kan specifika synpunkter från respektive respondent fås. Frågorna 

till respektive intervju skickades ut i förhand för att respondenterna skulle 

kunna förbereda sig. Som uppstart valdes en öppen intervju med två 

projekteringsledare för att få en insikt i projektet.  

För att säkerhetsställa att all information kom med så spelades intervjuerna 

in. Dessa sammanställdes och analyserades sedan för att få fram relevant 

information. Sammanställningen utfördes kort efter intervjuerna för att 

minska risken för fel då det är av stor vikt att intervjuerna är färska i minnet 

på intervjuaren. 

4.2 Undersökningsgrupp 

I de intervjuer som genomförts har ett urval gjorts eftersom de var viktiga 

för projekteringen. Urvalsgruppen är konsulter, projekteringsledare och 

delprojektledare som har arbetat med projekteringen till mätstationen till 

Sandvik 3. De som har valts ut till intervjuer är följande: 

o Elkonsult 

o Brandkonsult 

o Arkitekt 

o Byggkonstruktör 

o VVS-konsult 

o Markkonsult 

o Akustikkonsult 

o Projekteringsledare 

o Delprojektledare 

Det finns fler konsulter som var inblandade i projekteringen för mätstationen 

men det urval som gjorts är menat att spegla en typisk projekteringsprocess. 

De konsulter som har räknats upp förekommer ofta i projekteringsprocessen. 



20 

Dedic, Ekström & Nilsson 

5. Genomförande 

Efter att idén med projektarbetet hade utformats, inleddes datainsamling. De 

sökord som användes var projektering, information, projekteringsprocess, 

byggkommunikation, projektkommunikation, projekteringsledning och 

projektledning. Rapporterna sorterades först efter titel och sedan efter 

sammanfattning. Efter sorteringen fanns det åtta rapporter kvar som 

bedömdes vara av intresse. Teorin delades in genom att göra en 

innehållsförteckning där rubriker sattes för att kunna identifiera vilka 

teoridelar som skulle nedtecknas. 

Parallellt med teorisökning bestämdes det specifika målet och syftet. 

Anledningen till att arbetet utformades så var att det skulle finnas en tydlig 

länk mellan teorin och inledningen. Målet och syftet hade utformats utifrån 

samtal med handledaren från Tyréns. Efter respons från handledaren från 

Linnéuniversitetet förbättrades inledningen till rapporten, där målet och 

syftet ingick. 

När teorin klargjordes utformades frågorna till intervjuerna. Handledarna 

från Tyréns och Linnéuniversitetet gav respons och gav förslag på 

förbättring och kategorisering. Under tiden som frågorna finslipades, 

bokades intervjuerna med konsulterna via telefon. Det bestämdes när och 

hur intervjuerna med konsulterna skulle genomföras. De flesta intervjuerna 

utfördes personligt men det förekom även telefonintervjuer, t ex sitter 

arkitekten i Göteborg. Intervjuerna spelades in eftersom det blir lättare att få 

ett flöde i den text som intervjun ska utmynna i. 

Intervjuerna skedde med två gruppdeltagare åt gången. Dels p g a att 

gruppmedlemmarna bedömde att det var slöseri med tid att vara tre stycken 

på intervjuerna och dels för att de intervjuade kan känna sig trängda om det 

är tre personer som intervjuar. När intervjuerna med respektive konsult hade 

genomförts skrevs de ner eftersom intervjun fanns i färskt minnet. 

En innehållsförteckning skapades tidigt för att få en överblick över arbetets 

omfattning. Detta gjorde att det framgick snabbt vilka delar som kunde 

påbörjas och vilka som saknade information för att kunna skrivas. Texterna 

framställdes individuellt men berabetades tillsammans. Med jämna 

mellanrum hölls möten i gruppen för att kunna kontrollera vilka kapitel som 

kunde påbörjas samt vilka som behövde mer fakta innan de kan ses som 

klara. Texterna som har producerats av gruppmedlemmarna har under hela 

examensarbetets gång följts upp och granskats kontinuerligt. 
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6. Resultat och Analys 

Här analyseras endast den information som har erhållits från intervjuerna. 

6.1 Tyréns projektmodell  

Tyréns projektmodell består av en mall från Svensk Byggtjänst som heter 

LEDA Byggprojekt som ger förslag och stöd i hur ett projekt ska kunna 

fortlöpa. Den innefattar beskrivningar av olika skeden och faser under ett 

projekt men även punktformer som ger förslag på vad som kan utföras under 

varje del. Enligt projekteringsledaren är det dock värt att poängtera att varje 

projekt är unikt på sitt sätt vilket medför att mallen inte alltid går att använda 

rakt av. LEDA Byggprojekt ska alltså ses som ett komplement till personlig 

erfarenhet av projekt.  

LEDA Byggprojekt följer byggprocessen som är en väl beprövad metod från 

Nordstrand (2008, s.85-92). Mallen följer varje skede med sina checklistor 

för att fungera som en form av egenkontroll för projektledaren och tar upp 

viktiga händelser under ett projekt. 

Det som inte riktigt innefattas i LEDA Byggprojekt är om något inte går 

som planerat. Det är här som rapporten har lagt sitt stora fokus på hur 

problemen uppstått och vad som kan tänkas göras för att förebygga samma 

problem i framtida projekt. 

6.2 Behovet av samordning och beroenden i projektet 

Samordning kan vara en utmaning och ansvaret för att projektet går framåt 

ligger hos projektledaren. Projekteringsledaren3 för mätstationen agerade 

också som projektledare. Han förklarade att han alltid försöker skapa så bra 

förutsättningar som möjligt i projekteringsgruppen. Den största svårigheten 

med alla projekt är att det tillkommer tillfälliga organisationer med olika 

företag och olika personer med varierande erfarenheter inom projektering 

(Karrbom 2012, s.7). Detta medför att kommunikationen kan bli bristfällig 

och då ska helst projekteringsledaren följa upp och se till att alla 

kommunicerar. Konsulterna är beroende av varandras arbete, och brister 

kommunikationen kan det bli som Karlsson (2011, s16-17) beskriver att de 

tror att någon annan löser problemen. 

                                                 
3 Kollind, Mats. Projekterings-/Projektledare på Tyréns AB. 2015. Intervju. 17 april. 
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6.2.1 Hur konsulterna upplevde projekteringen  

De flesta konsulterna ansåg att projekteringen gick bra eftersom att tidplanen 

hölls. Arkitekten4 upplevde att det var lite rörigt i slutfasen av 

projekteringen. Enligt arkitekten så kunde det bero på att konsulterna 

prioriterade andra projekt i första hand så att de inte fokuserade på detta 

projekt. Det saknades kontinuerliga samgranskningsmöten under 

projekteringen. Detta medförde en viss svårighet för arkitekten3 att 

identifiera aktuella ritningar. 

Tydligare direktiv är något som har lyfts fram av konsulterna. I projektet var 

inte förfrågningsunderlaget komplett, detta medförde att konsulter inte 

kunde påbörja sitt arbete vilket ledde till en förskjutning i arbetsmomenten. 

Enligt arkitekten var tidplanen under gestaltningsskedet oklar. Något 

slutdatum var inte fastställt utan handlingarna skulle tas fram i mån av tid. 

Analysen visar att det hade varit lämpligt att sätta upp ett par milstolpar för 

tydligare kunna se delmålen under projekteringen (Gray & Larson 2008, 

s.93). 

6.2.2 Beroenden 

En del av projekteringen som oftast känns underförstådd är hur konsulters 

arbete påverkar andra konsulters arbete. Dock visade intervjuerna att även 

om konsulterna påstod sig veta vilka som var beroende av deras handlingar 

och ritningar, så stämde de inte överens med den uppfattning andra konsulter 

hade om beroende till deras arbete. Enligt projekteringsledaren kan det vara 

bra att under det första mötet gå igenom vilka konsulter som ska ta kontakt 

med vilka. Detta för att minska de problem som tillkommer med att 

konsulter faktiskt har vissa krav att följa som annars kanske missas.  

När intervjun utfördes med akustikern5 så kunde han tydligt påpeka vilka 

han var beroende av i sitt arbete, men de som skulle vara beroende av 

honom tog ingen aktiv kontakt med honom. Detta medförde att akustikern 

fick kontinuerligt ta kontakt med konstruktören6 och arkitekten för att se om 

de följde de krav som hade ställts i ljudstandarden som hade tagits fram till 

mätstationen. Varken konstruktören eller arkitekten hade någon uppfattning 

av att deras arbete var beroende av akustikern. Vid frågan om akustikerns 

arbetstid var rimlig så förklarade han att tidsåtgången hade kunnat minskas 

25 % med hjälp av bättre kommunikation. Anledningen för detta var att 

akustikern fick spendera stor tid på att följa upp alla konsulter för att se om 

de följt ljudstandarden i sina ritningar. 

                                                 
4 Aldebo, Alexandra. Arkitekt vid Liljewalls arkitekter AB. 2015. Telefonintervju. 27 april. 
5 Strömberg, Mats. Akustiker på Tyréns AB. 2015. Intervju. 17 april. 
6 Selin, Anders. Konstruktör på Tyréns AB. 2015. Telefonintervju. 30 april. 
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Det som också kunde utläsas var att det fanns ett tydligt beroende mellan 

VVS-7, elkonsulten8 och konstruktören5, de vet att mycket av vad de gör kan 

påverka varandras arbete. Medvetandet om övriga konsulters arbete gör att 

de får ta informell kontakt med varandra. Detta för att undvika missförstånd 

om varandras ritningar.  

Vid frågan om beroende för brandkonsulten9 så svarade han att alla 

konsulter påverkas av hans arbete, medan han bara var beroende av 

underlaget från arkitekten3. Arkitekten för mätstationen förklarade att en av 

de konsulterna hon var beroende av var brandkonsultens arbete för att kunna 

utforma sina ritningar. Det som vi utläser från intervjuer av de resterande 

fyra konsulternas beroende är dock att de inte känner sig beroende utav 

brandkonsultens arbete. Även om de kanske arbetat med brandkonsultens 

krav så fanns det inte en tydlig bild av att de var beroende av honom. Detta 

medförde att de lösningar som skulle finnas för brand inte var fullständiga. 

Detta är ett problem som Karlsson (2011, s.16) tar upp i en studie. 

Markkonsulten10 var väl medveten om att hans förmåga att påverka andra 

var minimal då bygglov och en anläggnings placering oftast bestäms innan 

han kommer in i själva projekteringsprocessen. Markkonsulten har stort 

beroende av hur VVS-, elkonsultens samt konstruktörens handlingar och 

ritningar är utformade. Det är dock värt att notera att han vid eventuella 

problem med anslutningar från mark kan diskutera med andra projektörer 

om en bättre lösning. 

6.3 Konsulter och projektörers kommunikation 

6.3.1 Informationsutbyten 

Konsulterna som arbetade med mätstationen var alla överens om att de 

formella projekteringsmötena var väl fördelade med intervallet av två 

veckors mellanrum. Detta är en allmän inställning till andra projekt också, 

men det bör tilläggas att möten är endast relevanta i den mån som en konsult 

har förberett sig inför mötet. 

Både brandkonsulten och arkitekten kände att antalet rena konsultmöten var 

för få. Där hade det varit enklare för de inblandade konsulterna i 

projekteringen att ställa frågor och önskemål till de som var inblandade. 

Eftersom det finns för- och nackdelar med formella möten enligt Barlow et 

al (2011) kan det vara svårt för projekteringsledaren att bedöma hur stor 

plats de formella mötena ska ta. 

                                                 
7 Sjöström, Thomas. VVS-projektör på FLK. 2015. Intervju. 27 april. 
8 Axelsson, Nils-Olof. El-projektör på WSP group. 2015. Telefonintervju. 6 april. 
9 Graveus, Frank. Brandingenjör på Sweco AB. 2015. Telefonintervju. 4 maj. 
10 Robertsson, Jimmy. Markprojektör på Tyréns AB. 2015. Intervju. 7 april. 



24 

Dedic, Ekström & Nilsson 

 

Den kännedom en konsult har om sina kollegor i ett projekt kan också ha en 

stor påverkan på hur kommunikationen blir. Elkonsulten7 menar att bra 

kännedom om sina kollegor i ett projekt kan göra att kommunikationen blir 

mer effektiv. Detta då tidigare erfarenheter av varandra kan ge inblick om 

hur de ska förhålla sig till varandra, t ex vilken tid som en viss konsult kan 

behöva innan denne kan ge svar på en viss fråga. Det bör tilläggas att en 

individs egen prestation kanske inte påverkas av varandras kännedom. 

Samarbetet kan däremot bli enklare. 

6.3.2 Informella kontakter 

Det som tydligt framgick från konsulterna var att de informella kontakterna 

var viktiga för att kunna få deras arbete att flyta på. Därav är vikten av att 

veta vilka konsulter som är beroende av varandra stor. Detta medför att alla 

kan få den information som behövs. Just beroenden i ett projekt undersöktes 

närmare i kapitel 6.2.2. 

Projekteringsledaren2 såg till att uppmana konsulterna att ta spontan kontakt 

med varandra utanför mötena, för att lösa sina problem själva. Detta kan 

leda till en bättre basis för kommunikation mellan de delaktiga konsulterna. 

Han ville understryka vikten av att prata med inblandade i projektet istället 

för att bara skicka mejl. Granroth och Karmehag (2013, s.16) har som 

förslag att införa en informell beslutslista vilket gör att alla beslut inte 

behöver gå via projekteringledaren. 

Den informella kommunikationen brukar fungera bra, dock påstår 

markkonsulten9 att det kan förekomma lite för mycket mejlkorrespondens 

vilket kan leda till att vissa delar bortprioriteras. Detta beror på att konsulter 

jobbar oftast med flera projekt samtidigt vilket kan medföra att en stor 

mängd information med förändringar skickas till konsulten. Även om varje 

mejl i sig har en relevans bör det påpekas att bearbetning av varje 

individuellt mejl kan vara påfrestande. Granroth och Karmehag (2013, s.14) 

tar  i sin studie upp att de tillfrågde tycker olika om mejlkontakt. Vissa av de 

tillfrågade tycker att det är bra med mejlkontakt och vissa tycker det är 

mindre bra. 

Akustikern4 berättade att de flesta konsulter är medvetna om vikten av 

akustiken i en byggnad, dock prioriteras inte alltid de krav som ställs för just 

akustik bland andra konsulter. Detta medförde att akustikern inte kunde lita 

på att alla var informerade om kraven, och fick aktivt kontakta konsulterna 

och peka på vilka behov som fanns. Det som gjorde akustikern osäker var att 

projekteringsledaren inte alltid var tillräckligt insatt i hur stor vikt 

ljudstandaren har. 
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6.4 Erfarenhetsåterföring 

Markkonsulten9 tycker att projekteringen gick bra eftersom tidplanen hölls. 

Han tycker att vid färdigställandet av projektet kan en återkoppling 

genomföras. Han tycker också att projektgruppen skulle kunna ha en 

återkoppling. Markkonsulten anser att uppföljningar är av stor vikt för att 

kunna förbättra och dra lärdomar inför kommande projekt. 

Det förekom inga uppföljningar för VVS-konsulten6. Han tyckte inte att det 

behövdes för ett så pass litet projekt. Han tycker däremot att det inte är fel 

med någon slags återkoppling. 

Projekteringsledaren2 anser att återkoppling ska ske kontinuerligt, dels på en 

individuell nivå och dels genom protokoll. Det är lite olika, från projekt till 

projekt, huruvida en reflektion dokumenteras efter projekteringen. 

Någon återkoppling kände inte elkonsulten7 att han hade gjort till 

projekteringen av mätstationen. På företaget där han arbetar hade det gjorts 

några försök till återkoppling i andra projekt. Denna återkoppling hade 

genomförts genom att en enkätundersökning skickades ut till projektörerna. 

Denna undersökning hade enligt elkonsulten inte varit givande, men han sa 

att den formen av undersökning kan vara berikande på lång sikt. Elkonsulten 

har som idé att varje konsult skriver ner synpunkter på hur projekteringen 

har gått. Det finns ett problem med den idén, tycker elkonsulten. 

Konsulterna kan dra sig för att skriva ner kritiska synpunkter om någon 

annan konsult. Om konsulterna behöver arbeta med varandra igen eller 

känner varandra sedan tidigare kan det störa arbetet. 

Liljewalls3 bad inte om någon återkoppling varken från projekteringsledaren 

eller projektledaren. Projekteringsledaren återkom inte heller med någon 

återkoppling. Arkitekten tyckte inte att detta var önskvärt. 

Det förekom ingen återkoppling på akustikerns4 arbete. Han tror att det hade 

gett ett bättre resultat i framtiden om han hade fått återkoppling på arbete 

han har utfört. Akustikern tycker att en del av återkopplingen sker för 

konsulten på ett rent individuellt plan. Han tycker att det är bra att 

dokumentera positiva och negativa saker med en projektering men han har 

svårt att se att någon skulle vilja lägga ner pengar på ett sådant dokument. 

Eftersom projekteringsprocessen var typisk så skulle projekteringledaren 

kunna ta hjälp av problem som uppkommit i tidigare projekt. Detta tar 

Packendorff  (1995) upp i en studie.  
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6.5 Förändring av arbetsätt 

6.5.1 Urvalsgruppens förslag på förändring av arbetsätt 

Konsulterna är alla öppna för förslag angående förändring av arbetsätt. De 

belyser att förändringen ska vara en förbättring på något sätt av det 

nuvarande arbetsätt som används. Enligt projekteringsledaren2 kommer 

ständigt förbättringar som är kvalitétshöjande. Det finns inget som är perfekt 

och allt kan alltid bli bättre. Processerna kan bli snabbare, effektivare, 

billigare o s v.  

Akustikern4 klarlägger att han skulle velat vara med i hela byggskedet för att 

få en överblick över projektet. Därigenom hade han kunnat göra 

uppföljningar kring akustiken med entreprenören och det hade förbättrat 

arbetssättet.  

Markprojektören9 tyckte att mejlutskicken för ändringar i projekten är för 

omfattande, han föreslog därmed att sammanställningar av dessa borde göras 

för att snabbare kunna få en helhetsbild över de ändringar som har skett. 

Enligt markprojektören är mejl inte det optimala sättet att använda som 

kommunikationskanal i många sammanhang. Då konsulterna inte alltid har 

tid att läsa igenom alla mejl finns det risk att viktig information 

bortprioriteras.  

Enligt projekteringsledaren2 kan det vara av nytta att bekräfta vad som 

framkommit genom en mejlkonversation. 

Arkitekten3 lyfter fram hur viktigt det är med samgranskning i 

projekteringen. Genom kontinuerliga samgranskningar kan konsulter 

upptäcka brister i underlaget och ge sina synpunkter för att få fram ett bra 

underlag. 

Konstruktören5 nämner att det ökade datoranvändandet har gjort att 

ändringar är enklare att göra nu för tiden. Detta medför att det blir mycket 

ändringar i slutet av projekteringen och det är något som ska undvikas. 

Skulle det ske en förändring av arbetssätt skulle en väl bearbetad 

kommunikationsplan vara till hjälp för att underlätta förändringen enligt 

Kamél (2014, s.45)  

6.5.2 Förbättring av kommunikation 

Under projekteringen har projekteringsledaren2 hand om samordningen och 

helhetsansvaret. Detta stödjs av Tengvald (2011, s.18) och Linde och 

Rundqvist (2012, s.16). Det borde dock nämnas att projektörerna som är 

beroende av varandra ska ta egna initiativ till möten och telefonsamtal. I 
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vissa fall kan det vara smidigare att mötena endast sker mellan ett fåtal 

konsulter för att få det effektivt. Telefonsamtal och personlig kontakt är att 

föredra då mejl inte är lika högt prioriterat. Kamél (2014, s.25-26) hävdar att 

fysiska möten vid informationsutbyte är att föredra eftersom det hjälper 

mottagaren att uppfatta språkliga och kroppsliga nyanser. 

Informella utskick mellan konsulter inträffade för att stämma av hur de låg 

till i arbetet samt för att undvika eventuella krockar som kan ha uppkommit. 

Projekteringsledaren2 förklarar att alla projekt, framförallt stora, har en 

projektserver. En projektserver är en databas med information som samlas 

om ett projekt. I detta fall upplevdes servern som komplicerad, det fanns 

ingen riktig struktur i det hela. Detta kan förhindras genom att utse en 

person som har huvudansvaret för projektservern. Denna individ ska skapa 

en struktur så att handlingarna blir lättillgängliga. En kontinuerlig 

uppdatering ska ske så att det underlättar för användarna. 

6.5.3 Reflektion kring projekteringsprocessen 

I detta projekt var konsulterna överens om att det inte skedde någon 

reflektion kring projekteringen. Projekteringsledaren2 uppger att en 

reflektion sker i de olika projekten men det är inte alltid de dokumenteras. 

Tyréns har i sitt kvalitetssystem som krav att ett projekt ska följas upp. 

Akustikern tror att de kunskaper som tas in under projektens gång inhämtas 

på ett individuellt plan. Att dokumentera reflektionerna är bra men det skulle 

vara svårt att få det att fungera i praktiken. Persson och Sköld (2006, s.60-

64) påpekar att det hade varit bra med reflektioner men att det finns brister i 

återkoppling som behöver förbättras. 

Reflektionen hade kunnat förbättras genom att belysa tyngden av 

återkoppling för framtida förbättringar. Att ha en reflektion kring 

färdigställandet av en handling kan vara något att föredra i framtiden. Detta 

gör att projektörerna får respons och kan därefter dra lärdom till 

nästkommande projekt. 

6.5.4 Visualisering av milstolpar 

När det gäller projektets milstolpar så är samtliga konsulter överens om att 

dessa var otydliga. Enligt Gray och Larson (2008, s.93) ska milstolpar vara 

tydligt definierade. Akustikern4 nämner dock att förfrågningsunderlaget är 

en milstolpe och anger att det hade varit positivt med möten kring denna 

etapp. Han påvisar även att färdigställandet av arkitektritningarna var en 

annan milstolpe eftersom han då kunde ta fram ljudstandarden. Arkitekten3 

trycker på att det även är den viktigaste av milstolpar. Ett flertal av dessa 

milstolpar ligger kring de olika skedesövergångarna. 
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6.6 Erfarenheter för framtida projekt 

VVS-konsulten6 tycker att projekteringen gick som den brukade. Den 

lärdom han drog av projektet var att det kan vara svårt att få fram uppgifter 

av beställaren. 

En enskild lärdom som projekteringsledaren2 drar av projektet är att 

kontrollera med leverantören av dörrar eftersom det lätt kan förekomma fel 

med måttsättning. Detta har fått till följd att en mängd fel har uppkommit 

med dörrarna. T ex fungerar inte den automatiska dörröppningen. 

Projekteringsledaren tycker att det visar på att konsulter alltid ska 

kontrollera med leverantören en sista gång under projekteringen. 

Elkonsulten7 anser att i detta projekt tvingades han anpassa sig mer till 

verkligheten. Han kände att han eventuellt kommer att ha nytta av den 

anpassningen i framtida projekt av samma storlek. 

Lärdomar som arkitekten3 har dragit är att samgranska varandras ritningar. 

Dessutom tycker hon att det har varit lärorikt att få arbeta med en 

funktionsbyggnad, där utformningen av byggnaden är sekundär. Hon är van 

vid att utformningen av byggnaden tar större utrymme i gestaltningsskedet. 

Akustikern4 var inte så van vid att få ansvar för genomförande av åtgärder. 

Det kommer han att ta med sig om han skulle få liknande uppgifter i 

framtiden. 

De erfarenheter som projektörerna har förklarat i intervjuerna kan ses som 

en personlig återkoppling. Persson och Sköld (2006, s.60) anser att det hade 

varit bra om samtliga projektörer hade haft ett slutmöte och lämnat 

synpunkter på den lärdom som uppkommit till varandra. 
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Den allmänna uppfattningen från konsulter och projektledare var att 

mätstationen var representativ och att resultatet kunde appliceras på andra 

objekt. Även om objektet i sig är unikt så är projekteringsprocessen för de 

inblandade konsulterna likvärdig. 

Om mer tid hade funnits att tillgå så hade arbetsgruppen försökt att titta på 

ytterligare ett objekt som skulle varit i form av totalentreprenad. 

Arbetsgruppen hade då kunnat undersöka mer stressfyllda miljöer och om 

det påverkar konsulterna på något annat sätt. Alla intervjuade trodde att det 

inte skulle påverka, men det hade kunnat öka rapportens reliabilitet. 

De konsulter som medverkade i intervjuerna tog sig tid att besvara frågorna 

och gav exempel på situationer som påverkat deras arbete. Dock var 

brandkonsulten stressad så svaren var kortfattade och om han hade haft mer 

tid hade rapporten kanske fått fler förslag på förbättringar eller styrka de 

redan framtagna förslagen på förbättring. 

De frågor som ställdes till de intervjuade var för mätstationen. Dock hade 

deras erfarenheter från andra projekt också varit intressanta. En del av 

konsulterna kunde under intervjun dela med sig av dessa tidigare 

erfarenheter om kommunikationsbrister. Förutom att svara på frågor för 

detta specifika objekt kunde frågorna också innefatta andra projekt som 

projektören medverkat i. 

Resultatet hade kunnat utvecklas mer om det genomförts en uppföljning 

med samtliga konsulter i ett gruppmöte där alla förslag presenteras och 

diskuteras. Detta hade kunnat medföra att förslagen genomarbetats 

ytterligare och presenterat fler perspektiv på hur förslagen kan påverka 

projekteringen. 

7.2 Resultatdiskussion och analys 

Under de intervjuer som gjorts har ett antal förslag kommit fram, antingen 

från konsulterna själva eller genom att gå igenom deras svar. Det har 

diskuterats fram och tillbaka angående hur dessa förändringar kan påverka 

projekteringstriangelns kvalité, ekonomi eller tid under projekteringen. Det 

framställdes ett Excel-dokument (se Bilaga 1) med alla konsulters 

förbättringsförslag. Till förslagen undersöktes sedan vilka av 

projekttriangelns delar som påverkas direkt. I dokumentet finns plats för en 

enkel kommentar som ska underlätta förståelsen för hur förslaget påverkas.  



30 

Dedic, Ekström & Nilsson 

I detta kapitel analyseras de förbättringsförslag som uppkommit genom 

intervjuerna. 

7.2.1 Uppstartsmöte 

I nuläget sker ett uppstartsmöte mellan de parter som ska vara involverade i 

projektet. Vanligtvis sköter byggherren presentationen av det kommande 

projektet eller så hyrs en extern projektledare in för att sköta presentationen. 

Under mötet framhävs den information som krävs för att projektdeltagarna 

ska få en övergripande blick över beställarens syfte och mål med projektet.  

Det finns fall då beställaren är mer eller mindre specifik kring hur de vill ha 

sin produkt. Det kan bero på kunskapsnivån på beställaren och i dessa fall 

kan processen försvåras. Det är att föredra att anlita duktiga projektledare 

som sköter mötena. För att beställaren ska bli nöjd med slutprodukten krävs 

det att projektdeltagarna har samma mål och arbetar i samma riktning. Det är 

därför väldigt viktigt att i ett tidigt skede framhäva vilken typ av slutprodukt 

som är önskad. 

Andersson och Boberg (2007, s.18-19) nämner i sin rapport att 

uppstartsmöten kunde hållas i form av en workshop. Infallsvinkeln blev 

annorlunda. Deltagarna fick i detta fall idéer kring byggnadstekniska 

lösningar. I deras fall fick mötet kritik då det inte var tillräckligt långt. 

Principen är bra eftersom en workshop skapar en diskussion där nya och 

smarta lösningar diskuteras. Eftersom deltagarna har olika erfarenheter kan 

det vara av stor fördel inför kommande projekt. 

7.2.2 Kartläggning av beroenden 

Under intervjuerna klargjordes det tydligt att vikten av att veta vilka som är 

beroende av varandra är stor. Idag anses det som en del som alla borde ha 

koll på redan innan de beger sig in i projekt, men tydligen är så inte fallet. 

Konsulterna har olika uppfattningar av deras beroenden gentemot varandra. I 

nuläget får vissa konsulter ta informell kontakt med varandra för att 

kontrollera att konsulterna följt varandras anvisningar där beroendena är 

stora sinsemellan. I ett extremfall kan det leda till att det blir som projektet i 

undersökningen gjord av Karlsson (2011, s.16), där konsulter hänvisar till 

varandras ritningar för samma lösning. Resultatet av detta blir att alla 

handlingar inte tas fram. 

Enligt Karlsson (2011, s.17) kan det urskiljas att byggkonstruktören hade 

hänvisat till arkitekten för en lösning och arkitekten hade hänvisat till 

byggkonstruktören för samma lösning. Detta hade resulterat i att ingen av 

dem hade löst problemet. Karlsson (2011, s.17) skriver att det berodde på att 

projekteringstiden var för kort.  
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Genom att reda ut vilka som bör ta kontakt med vilka redan under första 

projekteringsmötet kan det kanske minska problem i senare skeden eller 

faser. Detta kan också medföra att de spontana kontakterna blir enklare 

eftersom de vet att de är beroende av varandras arbete redan från början. Det 

ska dock poängteras att även om alla beroenden inte reds ut från första start 

kan där ändå finnas beroende med andra konsulter i ett projekt.  

Enligt Bawaqneh (2013, s.8) kan användandet av projekttriangeln ge en 

inblick i hur detta förslag kan påverka projekteringen och projektet. När 

något förändras för att öka exempelvis kvalitén så brukar tid och kostnad 

också öka. Projektgruppen styrs av projekttriangeln och handlar utefter de 

prioriteringar som finns för projektet. En diskussion med beställaren och 

medarbetarna bör därför utföras för att säkerhetsställa att kraven har 

uppnåtts. 

Det kommer att ta mer planerad tid att reda ut beroendena, men med största 

sannolikhet inte avsevärt lång tid då de flesta redan har en god uppfattning 

om vilka de redan är beroende av. Ett bra exempel på detta är konstruktör, 

VVS- och elkonsulten som i nästan alla projekt behöver ha ständig kontakt 

med varandra för att undvika krockar. Om alla vet vilka de ska kontakta och 

vilka de är beroende av, bör krockar och andra problem lättare kunna lösas 

då konsulterna rådfrågar varandra om deras ritningar kan utformas på ett 

bättre sätt. Detta medför alltså att kvalitén bör öka då alla granskar varandra 

och slutresultatet blir bättre. Slutligen finns ekonomidelen i projekttriangeln. 

Det må hända att kostnaden ökar, men eftersom risken för ÄTA minskar 

borde det ses som en nödvändig investering. 

7.2.3 Milstolpar för planer/delar i byggnader 

Gray & Larson (2008, s.93) antyder att en viktig del av ett projekt är att se 

tydliga mål för att på bästa sätt kunna nå dem. Är målet oklart kan vägen dit 

vara oklar också. Att utforma milstolpar för olika plan på en 

byggnad/anläggning såg många konsulter som en bra idé. 

Installationskonsulterna angav att det kan vara problematiskt eftersom de 

brukar vara sist i ledet med att göra sina ritningar. De vill gärna ha helheten 

innan de skickar iväg något. De påstod dock att de inte var helt negativa till 

idén eftersom de med största sannolikhet kan göra klart ett plan åt gången. 

En majoritet av konsulterna påpekade att om milstolpar för varje plan ska 

finnas under projekteringen bör projektet vara större än just mätstationen. 

Konsulterna föreslog vid byggnation av flerbostadshus, kontorsbyggnader, 

huskroppar eller vid andra större byggnader så kan dessa typer av milstolpar 

vara attraktiva.  

Det finns många fördelar med milstolpar. En av dem kan vara att det går att 

utföra samgranskning vid dessa för att minska påfrestningen vid den 
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slutgiltiga samgranskingen, men även för att hitta brister tidigare under 

projekteringen. Det ger även ett tydligt mål i form av tid. 

Att ha milstolpar för olika plan eller delar på en byggnad/anläggning kan 

öka kvalitén på handlingarna. För att öka kvalitén bör mer tid planeras in i 

projekteringen, detta enligt projekttriangeln. Kostnaden för projekteringen 

blir då högre men den totala byggkostnaden kommer eventuellt bli lägre. En 

annan fördel med att förlänga projekteringstiden är att kvalitén antagligen 

kommer öka eftersom att alla kommer att vara samspelta om vissa lösningar. 

7.2.4 Samgranskning 

Att utföra kontinuerliga samgranskningar har stora fördelar för byggprojekt. 

I byggbranschen arbetar folk i tillfälliga organisationer med olika bakgrund, 

kompetens, tankesätt o s v. Det medför att samgranskningskontroller kan 

vara av stor nytta för att kontrollera varandras arbeten. Fördelarna är många. 

Genom att ha kontinuerliga samgranskningar kan planer, strategier och olika 

tillvägagångssätt diskuteras och därmed kan en bra slutprodukt tas fram. 

Tremm (2015, s.24) menar att handlingarna inte kan bli fullständigt korrekta 

men det kommer gynna byggaren om handlingarna är så fulltaliga som 

möjligt. För ett lyckat projekt är det av stor vikt med samarbete. 

Samgranskningar är en viktig del i projekteringen och därmed borde stor 

vikt läggas vid utförandet av dessa. 

Konsulterna är positiva till samgranskningar, majoriteten skulle föredra en 

ökning för att kunna minska felmarginalen på handlingarna. I nuläget sker 

det endast i slutet av projekten. Det kan hända att informella utskick görs 

mellan konsulter under arbetets gång, men det sker spontant och endast 

mellan ett fåtal konsulter. Kontinuerliga samgranskningar skulle medföra att 

problem skulle kunna förhindras i tidiga skeden, därmed hade ekonomiska-, 

tids- och kvalitétsbesparingar kunnat göras. I anslutning till 

samgranskningar kan deadlines sättas upp för olika våningsplan eller dylikt. 

Detta skulle kunna driva konsulter att komma med material för att ha 

underlag och därmed kunna öppna en diskussion kring det utförda arbetet. 

Alla byggprojekt är unika. Detta medför att även samgranskningsmötena ska 

anpassas efter respektive projekt.  

7.2.5 Vikten av korrekt underlag i tid 

I dagens samhälle är vinsten den stora faktorn som avgör om ett projekt är 

värt att bygga på eller inte. Projekten blir mer tidspressade vilket kan 

påverka kvalitén till det negativa. För att lyckas med ett projekt är planering 

en stor tyngdpunkt i det hela. Genom att planera kan onödiga stopp 

förebyggas samt arbetsmoment kan förbättras. Grundidén med 

projektstyrning är att utnyttja sina resurser på bästa sätt för att utnyttja dessa 

optimalt (Karrbom Gustavsson 2012, s.7). I byggprojekt kan ofullständiga 
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handlingar medföra förseningar och fel. Just det här skulle kunna undvikas 

genom att i ett tidigt skede förbereda och ta fram fullständiga handlingar 

som ska kunna arbetas efter.  

I mätstationen som undersöktes var det ett problem att byggherren inte hade 

riktig kunskap om vad som behövdes för en komplett slutprodukt. Detta 

medförde att vissa konsulter inte kunde påbörja sitt arbete. Konsulterna blev 

på så sätt mer tidspressad. 

7.2.6 3D-modell för samordning av handlingar 

3D-modeller för kontroll av kollisioner är vanliga i större projekt då det är 

svårt att göra samgranskningar. Det är en kostnadsbesparing att rita i 3D 

eftersom felen kan hittas tidigt bland alla de ritningar som ska redovisas. 

Mattson och Ohlsén (2010, s.61) menar att det är lättare att läsa av ritningar i 

3D. 

Mätstationen på Sandvik 3 är en sådan liten byggnad att enligt konsulterna 

själva skulle det inte behövas göra en 3D-modell av deras egna ritningar. 

Det framstod dock tydligt att arkitekten gärna sett att konsulterna ritat i 3D 

ändå för ha tryggheten i att något inte krockar eller blir fel. På mätstationen 

hade det råkat komma med äldre ventilationsritningar vilket medförde att de 

prefabricerade betongelementen hade hål på fel delar. Detta resulterade i ett 

flertal onödiga ÄTA-arbeten.  

Arkitekten3 som jobbar med 3D-ritningar i vanliga fall påstod också att 

konsulter inte kan släpa efter lika mycket eftersom deras arbete syns tydligt i 

en 3D-ritning. Så de fördelar som kan ses i både stora och små projekt är en 

tydlig granskning av kollisioner som kan kontrolleras vid varje milstolpe 

eller vid avstämningar. Eftersom felen kan bli stora även i små projekt så bör 

detta ses som en god investering i alla projekt.  

7.2.7 Informell kommunikation 

En god kommunikation är nyckeln till ett väl fungerande projekt. Den 

informella kommunikationen fungerar som ett komplement till den formella 

kommunikationen. Under projektens gång sker mycket av kontakterna 

informellt. Syftet med kommunikationen i detta fall är att de inblandade ska 

få en överblick över budskapet, för att på så sätt kunna arbeta mot samma 

mål (Lesley 2004, s.13-14). 

Det är vanligt att konsulterna använder sig av telefon och mejl som 

kommunikationskanaler. Mejlkonversationer är inte det mest tidseffektiva 

sättet att kommunicera på men mycket information kan delas. En annan 

fördel med mejl är att konversationerna kan sparas. Då kan personen som 
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inte förstått budskapet i mejlet läsa meddelandet igen för att försöka uppfatta 

budskapet. 

Telefonsamtal är en kommunikationskanal som utgör en stor del av den 

informella kommunikationen. Om behovet finns för att få information 

snabbt så kan telefon vara att föredra. 

Granroth och Karmehag (2013, s.14) anger att den informella 

kommunikationen i allmänhet sällan blir protokollförd. Detta är ett stort 

problem, då den informella kontakten oftast sker mellan ett fåtal konsulter. 

Det innebär att budskapet som har skickats mellan dessa parter inte framförs 

till andra konsulter. Konsekvenserna av detta kan vara att det kan ske stora 

fel i projektet. Dessa hade kunnat förhindras om alla haft den information 

som behövts. 

7.2.8 Erfarenhetsåterföring 

Återkoppling är ett moment som kan medföra positiva förbättringar, inte 

bara i projekt utan i det mesta. En typ av reflektion kring det arbete eller 

prestation som har utförts kan medföra förbättringar till nästa gång. En 

prestation kan inte förbättras om den utövande inte fått respons kring det 

arbete de berörda har tagit sig an. För att förebygga fel och förbättra arbeten 

så kan återkoppling utgöra en stor del i den fortsatta utvecklingen kring olika 

arbetsmoment i de olika byggprojekten. Persson och Sköld (2006, s.46) 

anger att det kan vara bra med en genomgång som lyfter fram styrkor och 

svagheter kring det utförda arbetet. Detta kan sedan appliceras i 

nästkommande projekt för att undvika att samma fel uppkommer i 

fortsättningen.  

I nuläget har Tyréns i sitt kvalitetsystem som krav att det ska ske en 

uppföljning av projekten. Det sker alltså en återkoppling kring projekten 

men endast internt. För att få en bra grund borde även utomstående 

konsulters samt beställarens synpunkter finnas med i återkopplingen. Ett 

flertal konsulter anser att det är en bra grundtanke med återkoppling men de 

ser inte hur det skulle funka i praktiken. Vem som skulle stå för 

finansieringen av detta är en av de stora frågorna. Ekonomin går i första 

hand och det är svårt att införskaffa ett nytt arbetsätt i många fall. 

Tyngdpunkten borde ligga på att informera om hur stor vikt en återkoppling 

kan ha för framtida bruk. 

7.2.9 Attityd till förändring av arbetsätt  

Alla de intervjuade konsulterna var positiva till tanken på att kunna förändra 

sitt arbetsätt om de kunde motiveras till vad det kan ge för resultat. Det kan 

vara svårt att motivera konsulterna om de är invanda med en viss typ av 

arbetssätt. Om så är fallet måste incitamentet vara högt för att projektören 
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ska bli övertygad om kvalitén på förbättringen. Enligt Bawaqneh (2013, s.8) 

påverkar de olika punkterna i projekttriangeln varandra. För att kunna 

förändra attityden är det rimligt att tiden och kostnaden kommer att öka för 

att öka kvalitén på arbetssättet.  



36 

Dedic, Ekström & Nilsson 

8. Slutsatser 

Syftet med rapporten är att minska risken för de problem som kan 

uppkomma under projekteringen. Det bör nämnas att det blir svårt att göra 

projekteringsprocessen helt felfri. De förbättringsförslag som har utarbetats 

kommer förhoppningsvis förkorta projekteringstiden men inte eliminera 

problemen helt. De ursprungliga frågeställningarna har besvarats genom 

intervjuerna. 

 Hur fungerar de verktyg som Tyréns använder under 

projekteringsprocessen, samt hur kan de förbättras? 

Varje byggprojekt är unikt. Det innebär att de verktyg som Tyréns använder 

inte går att använda i varje projekt. Tyréns projektledningsmodell är bra på 

så sätt att den använder en beprövad metod för varje skede i byggprocessen. 

Projektledningsmodellens brist ligger i att den inte beskriver hur 

projektledaren ska göra om projektet inte går som väntat. Genom att ha 

kunskap om problem som ofta förekommer kan dessa förebyggas av 

projektledaren. 

 Hur är konsulterna i ett projekt beroende/styrda av varandras 

arbete? 

Konsulterna är beroende av varandra i varierande grad. Vissa av konsulterna 

måste samarbeta med varandra. Vissa av konsulternas arbete är beroende av 

handlingar från andra konsulter. De flesta konsulter är väl införstådda med 

vilka andra konsulter som är beroende av deras arbete. Däremot är det en del 

av konsulterna som inte vet vilka konsulter som de är beroende av. Det som 

kan göras för att lösa detta problem är att identifiera beroendena tidigt i 

projekteringsskedet. 

 Hur ser kommunikationen och informationsflödet ut idag mellan 

konsulterna och hur kan de förbättras? 

Kommunikation mellan konsulterna är en viktig del av projekteringen. Det 

är bra att ha formella möten under projekteringsprocessen, men det är viktigt 

att konsulterna tar egna initiativ till kommunikation med varandra. De 

vanligaste kommunikationskanalerna, förutom möten, är telefon-och 

mejlkontakt. Ritningar och handlingar skickas ut med hjälp av mejl, men det 

är önskvärt att bekräfta mejlet med ett telefonsamtal. Projektledaren får lita 

på att konsulterna vet vilka de ska kontakta eftersom beroendena redan är 

kartlagda. Projektledaren får svara för att samgranskningarna är 

tillfredställande. 
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 Vilken effektivitetsvinst kan uppnås med ett förbättrat arbetssätt 

enligt konsulterna? 

Alla tillfrågade konsulter är öppna för ett förändrat arbetssätt så länge det 

innebär en förbättring. En av de tillfrågade tycker att det är för mycket mejl 

och att det i och med det finns risk att viktig information bortprioriteras. 

Många av konsulterna tycker att samgranskningar är något som bör 

användas. På så sätt kan många fel i handlingarna upptäckas och därmed 

minska risken för ÄTA. Detta leder till att kvalitén ökar och det minskar 

oförutsedda utgifter. 
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Bilaga 2 

Projekteringsledarfrågor 

Om objektet: 

 

1. Vilken roll hade du i detta projekt? Samt vilka arbetsuppgifter hade du? 

2. När börjades projekteringen för mätstationen?  

3. När börjades förstudien för hela projektet? 

4. Hur tycker du att tidsplaneringen för projekteringen har fungerat? 

5. Kan du göra en uppskattning av vilken budget ert företag hade för 

projekteringen i projektet? 

6. Hur ser din projekteringsprocess ut? (arbetsgång) 

Kommunikation: 

 

7. Hur sker kommunikationen mellan dig och andra konsulter i 

projekteringen? 

- Fanns det någon konsult som du hade extra mycket kontakt med? 

- I så fall varför? 

8. Förekommer det för mycket eller för lite möten under projekteringen? 

- Varför tycker du så?  

9. Uppskatta arbetstiden som har lagts på projekteringen. 

- Var det en rimlig tid? 

- Hur stor andel hade kunnat förebyggas med bättre kommunikation?  

- Förutom kommunikation, vilka andra typer av förbättringar kan 

åtgärdas? 

10. Vilka faktorer anser du skapar en engagerad projekteringsgrupp? 

11. Framgår det tydligt vem som ska göra vad i projekteringen? 

- Om nej. Kring vilka punkter? 

 

Förändring/förbättring: 

 

12. Hur upplevde du att projekteringen gick? 

- Finns det något i detta projekt som du skulle vilja ta med till andra 

projekt? 

13. Är du öppen till förslag på förändring av arbetsätt, eller tycker du att det 

är bra som det är? 

14. Hur skulle du vilja att kommunikationen skulle sett ut mellan konsulter 

för att öka effektiviteten? 



 

- Finns det något annat än kommunikation som skulle kunna göra 

arbete effektivare? 

15. Är uppföljningar något som förkommer ofta?  

- Och tror du att en ökad uppföljning kan ge bättre resultat i framtiden? 

- Har du någon idé om hur uppföljningen skulle kunna förbättras? 

Granskningar: 

 

16. Hur ofta skedde avstämningar (var alla befinner sig) i 

projekteringsskedet? 

- Anser du att dessa var tillräckliga? 

- Hur ofta skulle du vilja ha avstämningar för att få ett effektivt arbete? 

17. Hur ofta skedde samgranskningar av ritningar och handlingar i 

projekteringen? 

- Anser du hade projektering hade blivigt smidigare med mer 

samgranskningar än bara i slutet? 

- Hur ofta skulle du vilja ha samgranskningar för att få ett effektivt 

arbete? 

18. Hur ser du på att i ett tidigt skede under detaljprojekteringen ha en 

genomgång där alla konsulter förklarar alla sina krav och lösningar för att 

kunna identifiera problem eller krockar. 

- Skulle det ha hjälpt dig i detta projekt? 

19. Vilka milstolpar finns i projekteringsprocessen? 

- Tycker du att man borde ha avstämningar kring dessa? 

20. Skulle det vara positivt att sätta upp fler milstolpar för när vissa delar ska 

vara färdig.  

(ex att alla ritningar för plan 1 ska vara färdiga vid ett visst datum). 

- Om ja, Skulle det hjälpa dig i ditt arbete? 

- Ställer du dig positiv att ha samgranskning vid dessa milstolpar? 

21. Finns det någon övrig information som du skulle vilja kommentera 

angående projekteringen? 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Konsultfrågor 

Om objektet: 

 

22. Vilken roll hade du i detta projekt? Samt vilka arbetsuppgifter hade du? 

23. Kan du göra en uppskattning av vilken budget ert företag hade för 

projekteringen av mätstationen i projektet? 

24. Hur ser din projekteringsprocess ut? (arbetsgång). 

Kommunikation: 

 

25. Hur sker kommunikationen mellan dig och andra konsulter i 

projekteringen? 

- Sker det någon extra kontakt med konsulter som du är beroende av i 

projektet? 

26. Förekommer det för mycket eller för lite möten under projekteringen? 

- Varför tycker du så?  

27. Uppskatta arbetstiden som har lagts på projekteringen. 

- Var det en rimlig tid? 

- Hur stor andel hade kunnat förebyggas med bättre kommunikation?  

- Förutom kommunikation, vilka andra typer av förbättringar kan 

åtgärdas? 

28. Hur skulle du vilja att kommunikationen skulle sett ut mellan er konsulter 

för att öka effektiviteten? 

- Finns det något annat än kommunikation som skulle kunna göra ert 

arbete effektivare? 

29. Vilka konsulter är du beroende av i ditt arbete, samt vilka är beroende av 

dig? 

30. Vilka faktorer anser du skapar en engagerad projekteringsgrupp? 

31. Framgår det tydligt vem som ska göra vad i projekteringen? 

- Om nej. Kring vilka punkter? 

 

Förändring/förbättring: 

 

32. Hur upplevde du att projekteringen gick? 

- Finns det något i detta projekt som du skulle vilja ta med till andra 

projekt? 

33. Är du öppen till förslag på förändring av arbetsätt, eller tycker du att det 

är bra som det är? 

34. Är uppföljningar något som förkommer ofta?  



 

- Och tror du att en ökad uppföljning kan ge bättre resultat i framtiden? 

- Har du någon idé om hur uppföljningen skulle kunna förbättras? 

Granskningar: 

 

35. Hur ofta skedde avstämningar (var alla befinner sig) i 

projekteringsskedet? 

- Anser du att dessa var tillräckliga? 

- Hur ofta skulle du vilja ha avstämningar för att få ett effektivt arbete? 

36. Hur ofta skedde samgranskningar av ritningar och handlingar i 

projekteringen? 

- Anser du hade projektering hade blivigt smidigare med mer 

samgranskningar än bara i slutet? 

- Hur ofta skulle du vilja ha samgranskningar för att få ett effektivt 

arbete? 

37. Hur du som konsult ha nytta av att granska planerna under systemskedet? 

38. Hur ser du på att i ett tidigt skede under detaljprojekteringen ha en 

genomgång där alla konsulter förklarar alla sina krav och lösningar för att 

kunna identifiera problem eller krockar. 

- Skulle det ha hjälpt dig i detta projekt? 

39. Vilka milstolpar finns i projekteringsprocessen? 

- Tycker du att man borde ha avstämningar kring dessa? 

40. Skulle det vara positivt att sätta upp fler milstolpar för när vissa delar ska 

vara färdig.  

(ex att alla ritningar för plan 1 ska vara färdiga vid ett visst datum). 

- Om ja, Skulle det hjälpa dig i ditt arbete? 

- Ställer du dig positiv att ha samgranskning vid dessa milstolpar? 

41. Finns det någon övrig information som du skulle vilja kommentera 

angående projekteringen? 

 

 



 

Bilaga 4 



 

 



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 


	Summary
	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund och problembeskrivning
	1.2 Syfte
	1.3 Mål
	1.4 Frågeställningar
	1.5 Avgränsningar

	2. Teori
	2.1 Byggprojektets faser
	2.2 Projekteringsprocessen
	2.2.1 Gestaltning (förslagshandlingsskede)
	2.2.2 Systemutformning (systemskede)
	2.2.3 Detaljutformning (bygghandlingsskede)

	2.3 Projekteringsledning
	2.4 Kommunikation
	2.4.1 Informationsflöde
	2.4.2 Kommunikationsprocessen
	2.4.3 Planering för kommunikation
	2.4.4 Integrerad kommunikation
	2.4.5 Utarbeta en kommunikationsplan
	2.4.6 Kommunikation inom byggsektorn

	2.5 Projekttriangeln
	2.6 Teori bakom förbättringsförslag
	2.6.1 Uppstartsmöte
	2.6.2 Kartläggning av beroenden mellan konsulter – tydligt säga vem som är beroende av vem
	2.6.3 Milstolpar (ex plan)
	2.6.4 Samgranskning
	2.6.5 Krav från konsulter på att få handlingar i tid
	2.6.6 3D-modell oavsett storlek på projekt
	2.6.7 Informell kommunikation
	2.6.8 Erfarenhetsåterföring


	3. Objektsbeskrivning
	3.1 Mätstation
	3.2 Presentation av konsulter

	4. Metod
	4.1 Datainsamling
	4.1.1 Intervjuer

	4.2 Undersökningsgrupp

	5. Genomförande
	6. Resultat och Analys
	6.1 Tyréns projektmodell
	6.2 Behovet av samordning och beroenden i projektet
	6.2.1 Hur konsulterna upplevde projekteringen
	6.2.2 Beroenden

	6.3 Konsulter och projektörers kommunikation
	6.3.1 Informationsutbyten
	6.3.2 Informella kontakter

	6.4 Erfarenhetsåterföring
	6.5 Förändring av arbetsätt
	6.5.1 Urvalsgruppens förslag på förändring av arbetsätt
	6.5.2 Förbättring av kommunikation
	6.5.3 Reflektion kring projekteringsprocessen
	6.5.4 Visualisering av milstolpar

	6.6 Erfarenheter för framtida projekt

	7. Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion och analys
	7.2.1 Uppstartsmöte
	7.2.2 Kartläggning av beroenden
	7.2.3 Milstolpar för planer/delar i byggnader
	7.2.4 Samgranskning
	7.2.5 Vikten av korrekt underlag i tid
	7.2.6 3D-modell för samordning av handlingar
	7.2.7 Informell kommunikation
	7.2.8 Erfarenhetsåterföring
	7.2.9 Attityd till förändring av arbetsätt


	8. Slutsatser
	Referenser
	Bilagor
	Bilagor
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4


