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Abstract 

Producing a building is a long and complex process. It consists of several parts, from the 
feasibility study and design stage onto the construction and finally the management of 
the building. The design process is a critical part of the process where construction plans 
are made. The quality of the plans affect the production phase in great extent and faulty 
plans can pose a risk for extra costs for all parts in the process. The cost of producing 
dwellings has increased the last years and the detail design process is one of many phases 
where improvements can mean cost savings within the whole building process. 

This report aims to point at parts within the detail design process which could be more 
efficient, regarding communication, follow-up and time planning, and to give suggestions 
for improvements. Furthermore this report aims to show how a separated project 
manager and manager of the design process affect the project itself. With three question 
formulations as a basis several interviews took place with people active within the detail 
design processes to retrieve their thoughts about this. Furthermore case studies were 
made on a few projects. Literature studies of different systems, which aim to make 
processes more effective, where made.  

The result shows that the communication, follow-up and time planning doesn’t operate 
in the best possible way. A better communication and an increased amount of follow-up 
have positive effects on the whole detail design stage. By visualize the work flow and by 
working through the projects with a higher intensity, where the involved worked side by 
side during longer work meetings, a more effective detail design process can be 
accomplished. By reducing the amount of projects among the involved in the detail 
design stage, a more effective work flow can be reached. A more secure time plan can be 
accomplished by the means of that all involved in the project put it together, and 
thereafter split it up in smaller parts. Furthermore the detail design process takes many 
advantages from a separation of the project manager and manager of the design process. 
These two roles differ from each other in many ways, both in type of assignments and 
field of responsibility. The factors that especially point at this fact is the increased 
knowledge within the project, better security within the management and a better flow 
within the project. Furthermore a separate manager of the design process has more time 
to do the important follow-up. The detail design process is a complex process that 
requires a lot from all involved and the manager of the design process is here the one 
who coordinate everybody’s work to accomplish the best possible result. 



 Sammanfattning  

3 

 

Sammanfattning 

Att uppföra en byggnad är en lång och invecklad process. Den består av många olika 
delmoment, från programskede, systemutformning, detaljprojektering till produktion och 
förvaltning av den färdiga byggnaden. Detaljprojekteringen är en kritisk fas i processen 
där bygghandlingar till produktionen tas fram. Kvaliteten på bygghandlingarna påverkar 
produktionen i stor utsträckning och bristfälliga handlingar kan innebära stora 
extrakostnader för alla inblandade parter. Kostnaden för att uppföra bostäder har ökat 
markant de senaste åren och detaljprojekteringen är ett av många moment där 
förbättringar kan innebära kostnadsbesparingar inom hela byggprocessen. 

Denna rapport syftar till att peka på effektiviseringspunkter inom dagens 
detaljprojektering rörande kommunikation, uppföljning och tidsplanering, samt att ge 
förslag till förbättringar av processen. Vidare syftar författaren med denna rapport att 
peka på huruvida en separering av rollerna projektledare och projekteringsledare kan 
innebära en förbättring inom projekteringen av flerbostadshus. Med tre stycken 
frågeställningar som grund har ett antal intervjuer genomförts med personer aktiva inom 
detaljprojekteringen för att ta del av deras uppfattning om denna. Utöver detta utfördes 
ett fåtal fallstudier av projekt där projekteringstidplan och mötesprotokoll utvärderades 
och jämfördes. Vidare genomfördes litteraturstudier där olika metoder med ändamål att 
förbättra processer studerades.  

Slutsatserna av arbetet är att det finns vissa förbättringspunkter inom detaljprojekteringen  
beträffande kommunikation, uppföljning och tidsplanering. En tydligare kommunikation 
och en ökad mängd uppföljning förbättrar hela projekteringsprocessen som sådan. 
Genom att visualisera arbetsgången och arbeta mer intensivt i projekten, där alla 
inblandade inom projekteringen arbetar sida vid sida under längre arbetsmöten, kan en 
effektivare detaljprojektering åstadkommas. Vidare kan mängden värdeskapande tid hos 
de inblandade i projektet ökas genom dessa är inblandade är delaktiga i färre projekt 
samtidigt. En säkrare tidsplan kan åstadkommas genom att alla inblandade gemensamt 
arbetar fram denna och därefter delar upp denna i flera deltidsplaner. Vidare åtnjuter 
projekteringen många fördelar vid en separering rollerna projektledare och 
projekteringsledare. Dessa roller skiljer sig i stort, både i arbetsuppgifter och 
ansvarsområde. De faktorer som speciellt pekar på detta är kompetenshöjningen inom 
projektet, ökad säkerhet inom ledningen samt bättre driv genom projekteringen. En 
separat projekteringsledare har mer tid att sköta bland annat uppföljningen. 
Detaljprojekteringen är en komplex process som kräver mycket på alla plan hos de 
inblandade och projekteringsledaren är här den som ansvarar för att samordna 
projekteringsarbetet för att i slutändan åstadkomma det bästa möjlig resultatet. 

 

Nyckelord 

Projektering, projekteringsledning, kommunikation, uppföljning, byggprocessen,  
effektivisering, Concurrent Engineering, Visuell Planering 
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Förord 

Detta examensarbetet har skrivs som avslutning på studierna till 
Högskoleingenjör/Teknologie kandidat i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med 
Arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng. 
Projektet bedrevs på HSB Bostad AB under hösten 2011 och syftar till att belysa den 
problematik som finns inom projekteringen och ledningen av denna.  

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare på HSB Bostad AB, Anders Degerstedt, 
samt Robert Andersson, för all hjälp de bidraget med för att styra arbetet åt rätt håll, med 
kontakter samt för den inspiration och tips på nya infallsvinklar de har bidragit med. Jag 
vill även tacka alla andra på HSB Bostad AB som förgyllde min höst genom ert vänliga 
mottagande. Slutligen vill jag tacka alla de respondenter som varit hjälpsamma och ställt 
upp på intervjuer, era kunskaper och åsikter har varit ovärderliga.  

Arbetet resulterade i mycket ny kunskap hos mig och ökade min förståelse för både 
projekteringen och byggprocessen i stort. Det gav mig även mycket inspiration för vad 
jag i framtiden vill arbeta med och jag tror att jag kan ta med mycket av det jag lärt mig 
här till framtida arbetsplatser. 
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1 Inledning 
Detta examensarbetet har skrivs som avslutning på studierna till 
Högskoleingenjör/Teknologie kandidat i Byggnadsteknik, inriktning 
Byggnadsutformning med Arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet 
omfattar 15 högskolepoäng. 

Projektet bedrevs på HSB Bostad AB under hösten 2011, och syftar till att belysa den 
problematik som finns inom projekteringen och ledningen av denna. Genom ingående 
intervjuer med företagets kunniga projekt- och projekteringsledare samt externa 
konsulter har information insamlats för att besvara de uppställda frågeställningarna. 
Detta kapitel innefattar problembeskrivning, syfte, mål, frågeställningar, metod, 
avgränsningar samt beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 Problembeskrivning 

Projekteringsledaren har en viktig del inom ett byggprojekt. Denne står för 
samordningen av projektörer och andra inblandade i projekteringen. Projekteringsledare 
ansvarar för att rätt handlingar tas fram i rätt tid, samt att dessa är väl samordnade. I och 
med dagens allt mer pressade tidsramar och ökade krav på kostnadseffektivitet, 
minimeras den tid, vilken projekteringsledaren har till sitt förfogande. 
Projekteringsledaren måste besitta många egenskaper: organisatör, kommunikatör, 
kostnadsstyrare, ha teknisk skicklighet och stor kunskap inom ämnet, och även vara 
medveten och öppen om de delaktigas styrkor och brister. Projekteringen är en fas där 
många av de dyra felen görs, och därmed finns en möjlighet till viktiga 
kostnadsbesparingar. 

Inom HSB Bostad AB och andra företag är projekteringsledaren och projektledaren 
ibland samma person. Detta har både positiva och negativa aspekter. En person som 
sitter på bägge befattningarna har en extremt stor kunskap om projektet och 
kommunikationsvägarna blir väldigt korta, men då bägge rollerna kräver ett stort 
engagemang kan det vara svårt att hinna med alla de arbetsuppgifter som ska utföras. 
Projektledare och projekteringsledare får ofta ansvara för flertalet projekt samtidigt och 
arbetsbelastningen kan bitvis vara hög. En projekt- eller projekteringsledare som inte har 
tid att fokusera på sina projekt kan ha en negativ inverkan på projekten om vitala frågor 
inte besvaras och beslut ej tas i tid. Ännu ett resultat av tidsbristen är att uppföljning inte 
sker i den utsträckning som kanske skulle behövas. 

I rapporten besparingar genom effektivare kommunikation i byggprocessen från Svensk Byggtjänst 
pekar författarna på hur brister i kommunikationen ställer till problem senare i 
projekteringen. Här har 240 beslutsfattare inom byggbranschen intervjuats. Författarna 
pekar på att kommunikationsbrister påverkar alla skeden inom byggprocessen, men att 
det är viktigt att det blir rätt från början och att fokus därför bör ligga på just planeringen 
och projekteringen. Bland de faktorer som bidrar till större kostnader än planerat finner 
författarna att projektering och planering kommer högst upp, och därefter brister i 
informationsöverföring mellan de inblandade. De som anser sig tjäna mest på en ökad 
kommunikation är byggherren och huvudentreprenörer. Detta då byggherren betalar för 
hela projektet och därmed denna som kan spara mest pengar, samt att 
huvudentreprenören är den som har störst kostnadsposter. Den bedömda 
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besparingsmöjligheten genom en bättre kommunikation i byggprocessen är ca 13 
procent. Detta innebär i siffror följande (siffror baserade på 2006 års byggande):1 

 Investering bygg totalt i Sverige: 173.744 Mdkr, besparing: 22.586 Mdkr 

 Investering flerbostadshus nybyggnad: 34.285 Mdkr, besparing: 4.457 Mdkr 

 Investering flerbostadshus ombyggnad: 11.745 Mdkr, besparing: 1.527 Mdkr 

Enligt SCB så ökade kostnaderna för att bygga flerbostadshus i Sverige med 6,4 procent 
mellan 2006 och 2007, denna ökning har sannolikt fortsatt fram tills idag. SCB anger att 
det kostade 24058 kr/kvm vid total produktionskostnad av flerbostadshus i Sverige 2006, 
år 2009 så var denna kostnad 30067 kr/kvm. Detta innebär en ökning på nästan 25 
procent vilket tyder på att det finns ytterligare pengar att spara.2 Ett tydligt exempel på 
hur brister i projekteringen ledde till stora kostnader i senare skeden, är vid bygget av 
Moderna museet och arkitekturmuseet på Skeppsholmen i Stockholm. Här gjordes vissa 
misstag inom projekteringen av bland annat ventilation, plåtdetaljer samt vid val av 
golvbeläggning. Här ledde problemen till renoveringskostnader på 179 miljoner kronor.34 

Varje möjlighet till förbättring av projekteringsskedet bör tas tillvara, då förbättrad 
projektering innebär minskad kostnad, ökad kvalitet samt minskad miljöpåverkan. I 
slutändan betyder detta ett mer prisvärt och kvalitativt hus för brukaren. Idag finns en 
medvetenhet om vikten av att bygghandlingarna har en hög korrekthetsgrad och att dessa 
levereras i rätt tid. Det är allmänt erkänt att projekteringen ibland brister i kvaliteten, och 
kunskap om anledningar till detta finns. Dock bortser många från vikten av att ha en 
kunnig och kommunikativ projekteringsledare som har tid att utföra de arbetsuppgifter 
som är kopplad till befattningen.5  

Förståelsen för den positiva inverkan uppföljning har på projekten finns, men idag är den 
vanligaste, och ibland enda, uppföljningen projekteringsmöten. Huruvida en ökad 
intensitet på uppföljningen, genom exempelvis fler arbetsmöten och ökad 
kommunikation via mail och telefon, kan effektivisera flödet i processen är inte lika känt 
och är därmed intressant att studera. Tidsplanering är en viktig faktor för att 
projektarbete ska löpa på enligt plan och detta gäller även inom projekteringen. 
Projekteringstidplaner finns oftast men det förekommer att dessa inte hålls. En intressant 
angreppspunkt är hur en tydligare och mer utförlig tidsplanering inom 
detaljprojekteringen kan påverka slutprodukten. 

Mycket finns idag skrivet om projektledarrollen men projekteringsledarrollen är inte lika 
exponerad. I bilaga 2 finns ett antal referensobjekt, vilka behandlar projektledning, 

                                                 

1
Svensk byggtjänst, Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen, 

<http://www.byggtjanst.se/PageFiles/95759/besparingsmojligheter.pdf> 

2
 Statistiska centralbyrån, Kostnader nybyggnation flerbostadshus, <http://www.ssd.scb.se/> 

3
 A Jensfelt, ’Alla bidrog till skandalen’, Arkitekten, nummer 3, 2004, s. 10 

4
 U Tomner, Projektrapport – Moderna museet och arkitekturmuseet, Skeppsholmen Stockholm, 

Statens fastighetsverk, 2004 

5
 A Tahlberg, ’Arkitektkontoren har de bästa projekteringsledarna’, Arkitekten, nummer 4, 2004, s. 47 



Inledning 

9 

 

projektering, kommunikation, kunskapsöverföring samt andra aspekter kopplat till 
projektering eller projektledning. 

HSB Bostad AB ägs av HSB Stockholm, HSB Södertörn, HSB Norra Stor-Stockholm, 
HSB Södertälje, HSB Arlanda och HSB Projektpartner. De projekterar byggnader från 
idé till färdig bostad. Företaget arbetar med allt som innefattar uppförandet av en 
byggnad såsom markförvärv, detaljplanarbete, projektering och ledning av byggandet. 
HSB Bostad AB ägnar sig även åt marknadsföring och försäljning av sina bostäder.6 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

I detta kapitel beskrivs syftet och målet med denna rapport, samt de frågeställningar som rapporten 
ämnar att besvara. 

1.2.1 Syfte 
Denna rapport syftar till att förtydliga den problematik som finns inom 
projekteringsledningen i dagsläget. Vidare är syftet att effektivisera 
projekteringsprocessen genom att ge förslag till förbättringspunkter inom speciellt 
ledningen av denna. 

1.2.2 Mål 
Målet är att undersöka hur tidsplanering, möten, uppföljning och kommunikation 
påverkar projekteringen, samt utröna hur stor inverkan projekteringsledaren har på 
projekteringen.  

1.2.3 Frågeställningar 

 Hur används tidsplanering samt projekterings- och arbetsmöten för att skapa ett 
jämnt arbetsflöde? 

 Hur påverkar kommunikation samt uppföljning projekteringsprocessen? 

 Vilken påverkan har en separat projekt- och projekteringsledare på projektet 
istället för att det är en och samma person? 

1.3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs vilka insamlingsmetoder som använts vid datainsamlingen till respektive 
frågeställning. 

1.3.1 Hur används tidsplanering samt projekterings- och arbetsmöten 
för att skapa ett jämnt arbetsflöde? 
För att besvara denna frågeställning användes intervjuer för att få inblick i hur de 
inblandade i projekteringsprocessen uppfattade tidsplanering, möten och uppföljning. 
Fallstudier av tre projekt genomfördes där mötesprotokoll och tidplaner gav en bild av 
projekteringsmötenas upplägg och tidsplanering. Tydligheten i protokollen uppskattades, 
därefter jämfördes de olika protokollen åt. Litteraturstudier genomfördes av studier 
rörande tidsplanering och möteseffektivisering.  

                                                 
6
 HSB Bostad AB, Om HSB Bostad, acc 11-09-28, 

<http://www.hsb.se/omhsb/organisation/companies/2_2002/hsb-bostad-ab>  
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1.3.2 Hur påverkar uppföljningen av framtagandet av handlingar samt 
kommunikationen projekteringsprocessen? 
Intervjuer stod här för datainsamlingen rörande åsikter kring kommunikationen och 
uppföljningen bland respondenterna. Litteraturstudier utfördes kring arbetsmetoder 
ämnade att förtydliga och förbättra kommunikation och uppföljning inom projektarbete.  

1.3.3 Vilken påverkan har en separat projekt- och projekteringsledare 
på projektet istället för att det är en och samma person? 
Intervjuer stod här för den stora delen av datainsamlingen. Genom att ta del av de 
inblandades erfarenheter inom ämnet kunde en bild skapas av projekteringsledarens 
påverkan på detaljprojekteringen . 

1.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsades enligt följande: 

 Endast projekteringen, och i detta skede detaljprojekteringen, studerades. Övriga 
faser inom projekteringen studerades ej.  

 Geografiskt begränsades studien till Stockholmsregionen. Därmed togs möjliga 
regionala skillnader ej med. 

 Endast projektering av flerbostadshus studerades. Projektering av komplexare 
projekt alternativt enklare projekt tog inte upp i denna rapport.  

 Slutligen avgränsades studien utifrån tre stycken frågeställningar.  

1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad enligt följande: Bakgrund och förutsättningar, genomförande, 
resultat och analys, diskussion och till sist slutsatser och rekommendationer. I bakgrund 
och förutsättningar beskrivs byggprocessen och dess olika beståndsdelar, 
entreprenadformer, styrning av projekt samt projekteringsledning och ledarskap. 
Genomförandekapitlet omfattar de olika metoder som använts för datainsamlingen och 
beskriver genomförandet och resultatet. I detta kapitel återfinns information om ett antal 
metoder vilka ämnar att förbättra olika processer. I kapitlet resultat och analys analyseras 
resultatet. Rapporten avslutas med diskussion och därefter slutsatser och 
rekommendationer.
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2 Bakgrund och förutsättningar 
I detta kapitel redovisas hur detaljprojekteringen förhåller sig till övriga delar inom byggprocessen. 
Vidare beskrivs de vanligaste entreprenadformerna och de för- och nackdelar dessa innebär. Därefter 
beskrivs olika typer av styrning inom ett projekt och dess ändamål samt projekteringsledning och 
ledarskapsteorier. 

2.1 Projekteringsprocessen och dess olika skeden 

Projekteringen är en komplex process. Speciellt vid nyproduktion då byggnaden kan 
utformas på ett stort antal olika sätt. En viss begränsning i valmöjligheterna uppstår vid 
förändringsarbeten av en befintlig byggnad. Processen innefattar en stor mängd olika 
personer som genom samarbete skall ta fram en produkt. Det är svårt att bedöma den 
arbetsbörda och den tid som dessa måste lägga ned på arbetet, men det måste ändå 
tidsbestämmas och kostnaderna måste budgeteras. Projekteringen drivs av antingen 
projektledaren eller av en projekteringsledare och arbetsgruppen består av ett antal 
projektörer vilka representerar olika fack såsom arkitekt, konstruktion, geoteknik, el, VA 
med flera.7 

Nedan följer en beskrivning av program- och projekteringsskedet samt dess olika 
beståndsdelar.  

2.1.1 Programskedet: utrednings- och programarbetet 
Programskedet består av två delar: utredningsarbetet och programarbetet. I 
utredningsarbetet utförs utredningar och analyser av det som material som togs fram i 
samband med förstudien. Syftet med detta skede är att dels precisera alla de krav som 
byggherren har på byggnaden,  samt att klarlägga alla de förutsättningar som finns inom 
projektet. Detta lägger grunden för framtagandet av de handlingar som ska utmynna i 
den färdiga byggnaden. Det arbete som utförs här möjliggör säkrare kalkyler kring 
kommande kostnader. Utredningarna kan bland annat bestå av verksamhetsanalyser, där 
projektgruppen i samband med detta tar fram ett lokalprogram och ett tekniskt program, 
miljöprogram, lokaliseringsutredningar, tomtutredningar. Detta arbete sammanställs i ett 
byggnadsprogram.8 

2.1.2 Projekteringsskedet: gestaltning/förslagshandlingsskede 
Utifrån byggnadsprogrammet bestäms i detta skede hur byggnaden ska utformas. 
Projektgruppen bestämmer sig för ett alternativ som de sedan fortsätter att utveckla. 
Framför allt är det arkitekten som påverkar detta skede mest, men de övriga 
projektörerna måste finnas delaktiga i arkitektens arbete då exempelvis vissa mått på 
tekniska installationer och den bärande stommen måste finnas med redan från början för 
att undvika omfattande ändringar i senare skede. Gestaltningsarbetet påbörjas redan i 
programskedet men avslutas först i projekteringsskedet. I gestaltningsskedet tas bland 
annat planlösningar fram, vilket är ett omfattande arbete, samt beslut tas kring hur husets 
placering skall förhålla sig till tomten. Detta arbete resulterar i situationsplan, 
planlösningsritningar, fasader och sektioner.9 

                                                 
7
U Nordstrand, Byggprocessen, 4:e upplagan, Liber, Stockholm, 2008, s.78-82 

8
Nordstrand, s. 65-76 

9
 Nordstrand, s. 85-86 
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2.1.3 Projekteringsskedet: systemutformning 
I systemutformningsskedet utformas, och fastställs, byggnadens olika system i form av 
stommen och de olika installationerna som kommer att finnas inom byggnaden. Det är 
viktigt att dessa val görs i enlighet med de krav som ställdes i byggnadsprogrammet. 
Tanken är att de stora besluten ska tas i detta skede, och att endast detaljlösningar 
återstår i detaljprojekteringsskedet. Detta arbete utmynnar i systemhandlingar vilka utgör 
underlag för detaljutformningen samt tids- och kostnadsbestämning. Vissa av dessa 
handlingar används till bygglovsansökan. Installationssystemens och stommens 
utrymmeskrav ställs mot förslagsritningarnas planlösningar och utifrån detta tas beslut 
kring vilka system som skall väljas. Dessa val kan påverka byggnadens utformning, 
exempelvis om bredden på schakten eller våningshöjden behöver ökas till förmån för 
skrymmande installationer. Här görs även olika val för att uppfylla ljud- och brandkrav. I 
systemskedet är det mycket viktigt att kontinuerligt analysera de val som tas för att 
konstatera dess påverkan på omgivningen och byggnadens framtida användning. Dessa 
olika analyser kan omfatta exempelvis energiförbrukning, komponenters livslängd och 
byggnadens miljöpåverkan. Systemhandlingarna kan bland annat innehålla: översiktlig 
projektbeskrivning, projekt- och projekteringstidplan, geoteknisk rapport, tekniska 
beskrivningar samt diverse ritningar.10  

2.1.4 Projekteringsskedet: detaljutformning/bygghandlingsskede 
I detaljutformningen tas bygghandlingar fram vilka skall användas av entreprenörerna i 
produktionsskedet. Detaljutformningen är ett mycket omfattande och tidskrävande 
arbete, vilket också är det mest omfattande projekteringsskedet. Här skall alla detaljer 
bestämmas såsom dimensionering av stommen, armeringsritningar, placering av dörrar 
och materialval för att kunna fastställa slutgiltig måttsättning. Här tas diverse 
kompletterande beskrivningar fram vilka kan tänkas behövas vid uppförandet av 
byggnaden. Byggnadsprogrammet ska omvandlas till tekniska lösningar som uppfyller 
krav från både byggherren och lagstiftning. Beslut tas här vilka påverkar arbetsmiljön 
bland både byggnadsarbetarna och den framtida förvaltningspersonalen. Krav finns även 
i form av ett miljöprogram som projektörerna måste följa. Resultatet av detta arbete 
redovisas i form av bygghandlingar som består av ritningar, beskrivningar och 
förteckningar. Bygghandlingarna ligger även till grund för entreprenörernas 
kostnadsberäkningar vid anbudsgivning och det är här av vikt att dessa är korrekta för att 
undvika oväntade kostnader till följd av ändringar och tillägg i senare skede.11  

De handlingar i form av ritningar, beskrivningar, förteckningar och specifikationer är en 
viktig del i det avtal som finns mellan byggherren och entreprenör och blir således även 
juridiska handlingar. Det är därmed mycket viktigt att handlingarna har en mycket hög 
grad av korrekthet då fel härmed kan leda till allvarliga följder, både ekonomiskt och 
säkerhetsmässigt.12 

                                                 
10

Nordstrand, s. 86-89 

11
Nordstrand, s. 90-91   
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Sveriges Byggindustrier, Byggprocessen, 2007, acc 11-12-12, 

<http://publikationer.bygg.org/Images/Info/739/Byggprocessen_studiehafte_.pdf> 
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2.2 Entreprenadformer 

En byggherre har ett antal olika typer av entreprenadformer att välja emellan. Alla har 
sina för- och nackdelar, och de påverkar ekonomi, tid och arbetsbelastningen på 
byggherren. Vissa entreprenadtyper innebär en minskad arbetsbörda för byggherrens 
organisation. Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste entreprenadformerna. 

2.2.1 Generalentreprenad  
I en generalentreprenad ansvarar byggherren för projekteringen fram till färdiga 
bygghandlingar. Ett förfrågningsunderlag sammanställs som omfattar hela uppförandet 
av byggnaden. En entreprenör väljs och denne kallas för generalentreprenör. 
Samordningsansvaret ligger hos generalentreprenören, vilken står för anlitandet av den 
kompetens i form av yrkesarbetare som det finns behov av.13 Anbudsgivarna i en 
generalentreprenad grundar sina anbud på ett antal offerter från tänkbara 
underentreprenörer. När en entreprenör har fått uppdraget kan denne gå ut med fler 
offerter. Om denne lyckas pressa priserna kommer vinsten från detta inte byggherren till 
gagn, utan den går till entreprenören. Byggherrens samordningskostnader minskar i en 
generalentreprenad då denne slipper samordningsansvaret14 

 

Figur 1: Generalentreprenad [U Nordstrand, Byggprocessen, 4:e upplagan, Liber, 
Stockholm, 2008, s. 129] 

2.2.2 Totalentreprenad 
I en totalentreprenad har byggherren en relativt liten del i uppförandet av byggnaden. 
Byggherren tar fram ett byggnadsprogram eller en rambeskrivning. I dessa preciserar 
byggherren vilka krav denne ställer på den färdiga byggnaden i form av utformning, 
tekniska system, funktion, energiförbrukning med flera. Härefter är det entreprenörernas 
uppgift att vid anbudsgivning utforma ett förslag på byggnaden. Denna entreprenadtyp 
har flera för- och nackdelar. Om flera entreprenörer lämnar förslag så har byggherren fler 
förslag att välja bland och kan få ut något extra som denne inte tänkt på. Däremot 
resulterar detta i att anbudsutvärderingen blir extra komplicerad eftersom många faktorer 
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 Nordstrand, s. 193 

14
Byggledarna, Entreprenadformer, acc. 11-11-07, <http://www.byggledarna.se/entreprenadform.htm> 
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måste vägas in såsom pris, utformning, standard och så vidare. Den entreprenör som får 
beställningen blir här en totalentreprenör. Totalentreprenören står därefter för den 
resterande projekteringen, och uppförandet av byggnaden. Entreprenören anlitar 
underentreprenörer för att utföra de olika arbetena. En totalentreprenör har 
funktionsansvar för den färdiga byggnaden, vilket innebär att byggnaden ska uppfylla 
byggherrens funktionskrav. 15 

Ekonomiskt sett är det billigare vid projekteringen av handlingarna i denna 
entreprenadtyp. Detta är ett resultat av att handlingarna inte behöver vara kompletta i 
detalj vid ett avtal, utan det räcker med att de tillgodoser myndigheternas krav. En risk 
med denna typ av entreprenadform är att byggherren får en byggnad som inte håller den 
bästa kvaliteten. Detta är ett resultat av att totalentreprenören oftast strävar efter att 
uppföra byggnaden för ett så lågt pris som möjligt, genom att välja den billigaste 
lösningen på respektive funktionskrav. Därför är det viktigt att byggherren ställer 
funktionskraven med hänseende till drift- och underhållskostnaderna.16   

 

Figur 2 Totalentreprenad [U Nordstrand, Byggprocessen, 4:e upplagan, Liber, 
Stockholm, 2008, s. 142] 

2.2.3 Delad entreprenad 
Entreprenadtypen innebär att byggherren anlitar flera sidoentreprenörer, där var och en 
tar ansvar för sin del av byggandet. De olika entreprenörerna har inget avtal mellan 
varandra, men de måste samordnas tidsmässigt. byggherren har här samordningsansvaret, 
men ansvaret kan överföras på en av entreprenörerna som då blir huvudentreprenör. 
Oftast är det byggentreprenören som får detta ansvar. Byggentreprenörer brukar i sin tur 
upphandla underentreprenörer.17 
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Nordstrand, s. 140-141 
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Byggledarna, Entreprenadformer, acc. 11-11-07, <http://www.byggledarna.se/entreprenadform.htm> 

17
 Nordstrand, s. 138 
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En fördel med denna entreprenadtyp är att byggherren har goda möjligheter att hitta det 
bästa anbudet för varje delentreprenad, dock kräver detta en stor insats från byggherren. 
Byggherren får lägga stora summor på samordning av alla entreprenörer. Om det är fel i 
handlingar och en entreprenör blir lidande, får byggherren själv svara för de kostnader 
som kan uppstå. Det finns ännu en entreprenadtyp som heter mycket delad entreprenad och 
innebär i principen att byggherren har hela ansvaret för samordningen och det inte finns 
någon huvudentreprenör. 

 

Figur 3: Delad entreprenad [U Nordstrand, Byggprocessen, 4:e upplagan, Liber, 
Stockholm, 2008, s. 138] 

2.2.4 Partnering 
Partnering är inte en typ av entreprenadform i dess fulla bemärkelse utan kan beskrivas 
som en samarbetsform mellan parterna i ett byggprojekt. Detta är något som har blivit 
allt vanligare speciellt vid stora och komplexa projekt. Samarbetet kan här påbörjas i ett 
tidigt skede. Byggherren väljer ut företag och personer som denne har förtroende för och 
skapar sedan en arbetsgrupp. Alla inblandade i byggprocessen kan ingå i arbetsgruppen, 
byggherren, byggentreprenör, projektörer, arkitekt, materialleverantörer, framtida brukare 
med flera. Specialister från respektive företag eller organisation arbetar därefter fram en 
partneringdeklaration som beskriver målen i projektet och den överenskomna 
samverkansprocessen. Ett partneringavtal tas fram som omfattar bakgrund, omfattning, 
mål, avtalsunderlag, organisation, ansvarsfördelning, tider, ekonomi med mera. Därefter 
tar projekteringen vid. 

En stor fördel med partnering är att händelser som har ekonomisk påverkan på projektet 
kan gynna alla inblandade, genom ett gemensamt incitamentsavtal. Produktion och 
projektering genomsyras av en öppenhet kring ekonomi, upphandlingar och leverantörer 
samt en noggrann uppföljning av projektet och dess ekonomiska och tidsmässiga 
utveckling. Efter genomfört projekt utvärderas det gemensamt av alla inblandade. Både 
slutprodukten och den genomförda byggprocessen analyseras. Erfarenheterna används 
för att utveckla partneringmodellen. Byggherren kan välja att använda strategisk 
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partnering, vilket innebär att denne använder samma projektteam för kommande 
byggprojekt.18 

 

2.3 Styrning av projekt 

Avsaknaden av en erforderlig styrning i ett projekt innebär en ökad risk för att projektet 
inte får det resultat som det i början var tänkt. I detta kapitel beskrivs styrning av kostnad 
och tid samt olika metoder som kan användas för att styra ett projekt i rätt riktning. 

2.3.1 Kostnad 
Kostnader och intäkter är centralt i byggprocessen. Redan i ett tidigt skede måste 
byggherren beräkna byggnadens kostnad för att ta reda på om projektet kommer att 
generera en erforderlig vinst. Kalkylering utförs löpande under projektet, och bli mer och 
mer exakt för varje handling som tas fram. När byggnadsprogrammet är klart kan en 
något säkrare kalkyl göras. Under själva projekteringsskedet kan kalkylerna bli betydligt 
mer exakta än innan då det är givet vilka system som kommer att användas och för att 
det då är möjligt att mängdberäkna byggnadsdelar utifrån de handlingar som tagits fram. 
Utöver kostnaderna för själva materialet i byggnaden får byggherren även lägga till 
kostnader för projekteringen, byggherreadministrationen och diverse myndighetsavgifter.  

Genom kontinuerlig kalkylering får byggherren möjlighet till att följa 
kostnadsutvecklingen och kontrollera så att projektet håller sig innanför uppställda 
kostnadsramar. Samtidigt måste byggherren säkerställa att kostnaderna resulterar i en 
byggnad som följer de uppställda önskemålen och kraven. Om kostnaderna överstiger de 
planerade så kan det bli aktuellt att ändra kraven på exempelvis rumsstandard, 
materialval, tekniska system och så vidare. Detta i sin tur kan påverka framtida drifts- och 
skötselkostnader och kan därmed även påverka de framtida årskostnaderna. De största 
möjligheterna till att påverka ett projekts kostnad finns i de inledande skedena, då det är 
här beslut tas kring de tunga posterna inom ett projekt. Desto längre framskridet ett 
projekt är, desto mindre möjlighet finns de till att påverka kostnaderna då 
valmöjligheterna minskar succesivt genom att vissa alternativ väljs bort.19  

2.3.2 Tid 
Tidplaner är nödvändiga och upprättas i flesta typer av projekt och byggprojekt är inget 
undantag. Tidplanen används här både som en riktlinje och ett styrningsmedel. Det finns 
olika typer av tidplaner inom ett projekt där huvudtidplanen omfattar hela projektet. 
Denna beskriver i stort tider för projektering, upphandling av entreprenörer, byggande 
och överlämnande. I samband med starten av projekteringen bör projekt- eller 
projekteringsledaren upprätta en projekteringstidplan i samarbete med projektörerna. 
Denna skall visa tidsåtgången för de viktigaste delarna i projekteringen såsom granskning, 
kalkylering, framtagandet av handlingar, leverans av handlingar, möten, myndigheters 
granskning, tillsyn med flera.20 De olika tidplanerna bygger på varandra och ändringar i en 
tidplan påverkar därav även de andra planerna i större eller mindre utsträckning. Först 
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20
 Nordstrand, s. 108 



Bakgrund och förutsättningar 

17 

 

upprättas en huvudtidplan, sen en inköpstidplan som omfattar inköp kopplade till 
produktionen. Inköpstidplanen påverkar i sin tur i vilken ordning projekteringen skall ske 
och därmed också projekteringstidplanens upplägg.  

Tidplaner kan visualiseras på olika sätt. Gantt-schemat är ett traditionellt verktyg och är 
uppdelad i två delar, en tabell och en grafisk del, se Figur 4. Alla aktiviteter finns listade i 
tabellen. Aktiviteternas tidsåtgång markeras som streck längsmed en tidsaxel som löper 
horisontalt. Här redovisas den ordning vilka aktiviteterna är tänkta att utföras samt deras 
respektive tidsåtgång. Tidplanen är lätt att förstå rent grafiskt men blir antalet aktiviteter 
för stort kan det bli svårt att se hur de olika aktiviteterna hänger ihop.  

 

 

Figur 4: Gantt-schema, princip 

 

2.3.3 Miljö 
Miljöstyrningen är ett viktigt styrmedel när låga brukarkostnader eftersträvas. Miljömålen 
brukar anges i byggnadsprogrammet och beskriver vilka miljöfaktorer som ska beaktas i 
projektet. Ansvaret för miljöstyrningen ligger ofta på projektledaren. En miljöplan inom 
projekteringen preciserar vilka aktiviteter som konsulterna ska utföra i olika skeden för 
att uppnå de ställda kraven i miljöprogrammet. Genom att varje konsult jobbar efter ett 
vedertaget miljöstyrningssystem nås ett bra resultat lättare inom ett projekts miljöarbete. 
Miljöarbetet bör följas upp kontinuerligt för att säkerställa att kraven efterföljs. Kraven 
kan bland annat vara u-värden, uppvärmningssystem med värmeåtervinning, isolering 
och vattenförbrukning.21 

2.3.4 Samordning 
Det är projekt- och projekteringsledaren som har ansvaret för att upprätta lämpliga 
samordningsrutiner. Det är många rutiner som måste sättas i verket för att projektet ska 
flyta på smidigt. Dessa kan innefatta hantering av information, hur avvikelser från 
exempelvis tidplanen hanteras och hantering av dokument. Det är viktigt att byggherren 
tidigt klargör vad respektive konsult ska göra. Av den anledningen kan en 
gränsdragningslista upprättas för att tydliggöra var gränserna går mellan respektive 
konsult. På grund av den komplexitet som dagens projekt ofta har i och med omfattande 
tekniska system så kan en installationssamordnare behövas i projektorganisationen. 
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Denne person måste besitta en bred kompetens mellan olika discipliner inom 
installationsområdet.  

Det vanligast förekommande sättet att lösa och undvika kollisioner och samordna har 
länge varit att konsulterna träffas kontinuerligt. I och med CAD och BIM har problemen 
med samordningsmissar minskat, men det krävs fortfarande möten mellan de inblandade. 
Mötesrutiner fastställs i början av projektet och redovisar de viktigaste mötena i 
projekteringstidplanen. Samordningsmöten brukar anordnas innan handlingarna 
levereras. På dessa möten samlas alla projektörer och samgranskar alla handlingar samt 
kontrollerar att kraven från byggnadsprogrammet är uppfyllda.22 

2.3.5 Uppföljning 
Uppföljning innebär att ett projektets fortlöpande kontrolleras genom möten, 
genomgångar och redovisningar. Fördelen med en kontinuerlig uppföljning är att 
projekteringsledaren har möjlighet att styra projektet i rätt riktning om det är så att 
konsulterna inte ligger i fas med tidplanen. Uppföljning bör inte blandas ihop med 
begreppet utvärdering. Uppföljning sker kontinuerligt under projektets gång, medan 
utvärdering sker när projektet är avklarat. Uppföljningen kan ses som en kontinuerlig 
granskning där kontroll sker kring huruvida de olika aktiviteterna genomförs enligt plan 
och om det är möjligt att hålla fast vid målsättningen. Här kontrolleras även huruvida det 
behövs extra stöd i form av fler konsulter eller specialister från diverse fack. Uppföljning 
kan utföras på alla delar inom projekteringen såsom tid, kostnad och huruvida frågor 
blivit lösta eller ej.23 

2.4 Projekteringsledning 

I större och komplexare projekt kan det finnas behov av en projekteringsledare utöver 
projektledaren. Projekteringsledaren ansvarar för projekteringen och dess fortlöpande. 
Dennes roll är att ta reda på byggherrens krav och se till att dessa utmynnar i bästa 
tänkbara lösningar. Projekteringsledaren svarar för helheten, att samordna projektörerna 
vilka är specialister på respektive område. Denne har slutprodukten som mål, utifrån 
byggherrens krav, och hjälper projektledaren i beslut kring bland annat systemval. Det är 
av vikt att projekteringsledaren har grundkunskap inom de flesta olika fack för att kunna 
förstå helheten. Detta ställer stora krav på kompetens och erfarenhet hos 
projekteringsledaren.24 Projekteringsledaren har även ett visst ansvar för att styra de 
kostnader som direkt är kopplade till projekteringen, samt de kostnader som uppstår till 
följd av olika val som görs inom projekteringen. Dessa val kan vara tekniska lösningar, 
tekniska system, materialval som påverkar både direkta byggkostnader, driftskostnader 
och i slutändan även kostnader för rivning av byggnaden.25 

En annan viktig roll för projekteringsledaren är att vara en god kommunikatör. Denne 
svarar för att knyta samman alla de inblandade i projektet och styra dem mot samma mål. 
Planering, genomförande och sammanställande av möten är en stor del av 
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projekteringsledarens vardag och det gäller att detta utförs väl. Projekteringsledaren har 
möjligheten att påverka hur kommunikationen i ett projekt fortlöper, och kan styra mot 
exempelvis användning av modernare tekniker såsom 3d-projektering och även 4d- och 
5d-projektering. Projekteringsledaren måste även kunna motivera deltagarna.26 

Vidare kan en projekteringsledare ansvara för upphandling av konsulter och göra 
leverantörsbedömningar, följa upp att kvalitets- och miljökrav följs samt ansvara för 
förhandlingar gentemot byggherren gällande program- och projekteringsfrågor. 
Dessutom kan denne få upprätta risk-, möjlighets- och miljöanalyser samt vara kontakten 
mellan projekteringsorganisationen och byggherren under projekteringsskedet. 

 

Figur 5 Projektorganisation under projektledaren 

2.5 Ledarskap 

Ledarrollen är betydelsefull i alla typer av projekt, stora som små. Oavsett om det är en 
självutnämnd ledare eller en person anställd för ändamålet, så finns personen för att leda 
och styra gruppen i rätt riktning. Framgång inom ledarskap är ofta kopplat till den 
bransch där ledaren agerar. Därmed är det är inte sagt att en duktig ledare inom 
projektledning kan bli en bra projekteringsledare. Detta grundar sig i att exempelvis 
kunskaper i form av personliga erfarenheter och kontaktnät som endast är applicerbart 
inom en bransch.27 

Robert L Katz delade upp de färdigheter som en ledare behöver besitta i tre stycken 
grupper28:  

 Professionella färdigheter 

o Innebär specialiserade kunskaper som en ledare måste ha, inom sitt 
specifika ämnesområde. Detta kan vara kunskap om utföranden, 
processer, metoder, tekniker som behövs vid genomförande av dennes 
arbete. 
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 Sociala färdigheter 

o Dessa kunskaper innebär att en medvetenhet finns om sin inställning till 
andra människor. Ledaren arbetar här som en gruppmedlem och 
utvecklar samarbetet i sin grupp. 

 Begreppsmässiga färdigheter 

o Innebär förmåga att förstå sammanhangen inom och utom 
organisationen. 

Mintzberg studerade ett antal chefer och kom fram till att saker som präglar en ledares 
vardag är: stor arbetsbörda, kortvariga och ständigt avbrutna aktiviteter, ytlighet samt att 
de viktiga arbetsredskapen är verbala och skriftliga kontakter. En ledares position innebär 
rättigheter och skyldigheter, och en del av dessa är att ta viktiga beslut och att sätta igång 
nya projekt. Detta innebär ofta att ledaren får mer arbete på grund av detta i och med 
uppföljning av dessa. Många av de arbetsuppgifter som ledaren dagligen handskas med är 
av kortare karaktär. Mintzberg ställde samman en ledares aktiviteter till tio olika roller, 
och är anpassningsbar på ledare oavsett vart i företagsstrukturen ledaren agerar.29 Dessa 
aktiviteter kan ses nedan i Figur 6. 

 

Figur 6: De tio ledarrollerna [Källa: Mintzberg 1973/1980 via J F Bakka, E Fivelsdal & L 
Lindkvist, Organisationsteori: struktur – kultur – processer, 5:e upplagan, Liber, 
Stockholm, 2006] 

Ledaren har även genom sin position inom organisationen en funktion som nervcenter. 
Detta beskriver Mintzberg som centrum för informationsutbytet. Positionen innebär att 
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ledaren har i sin makt att sortera och fördela information inom organisationen.30 Detta 
kan beskådas nedan i Figur 7. 

 

Figur 7: Ledaren som nervcentra [Källa: Mintzberg 1973/1980 via J F Bakka, E Fivelsdal 
& L Lindkvist, Organisationsteori: struktur – kultur – processer, 5:e upplagan, Liber, 
Stockholm, 2006, s. 199] 

En annan definition på ledarskap lyfter Erik Johnsen fram och hävdar att ledarskap inte 
är knutet till en specifik roll utan är anpassningsbar på alla som är delaktiga i en aktivitet 
eller funktion inom en grupp. Ledarskapet blir här mer ett samspel mellan olika 
människor. Han delade upp ledarskap i tre aktiviteter: målsättande beteende vilket 
handlar om att utveckla nya mål, problemlösande beteende vilket handlar om att hitta nya 
metoder för att nå målen och till slut språkskapande beteenden vilket innebär att ge ny 
kunskap nya uttryck för att alla inom organisationen ska förstå den förmedlade 
informationen. Johnsen menar att ledarskap inte helt är tillägnad formella ledare inom 
organisationen.31   

Hur ledare styr sina medarbetare består till stor del i vad ledaren har för någon 
uppfattning och åsikt om dem. Ledningskultur kan delas in i en positiv och en negativ 
del. Douglas McGregor myntade två teorier, x- och y-teorin utifrån ledares synsätt på 
deras medarbetare. X-teorin utgår från att genomsnittsmänniskan har en inneboende 
motvilja mot att jobba. Folk måste därmed styras i rätt riktning och tvingas att utföra 
saker under hot om straff för att åstadkomma något vettigt inom företaget. Folk föredrar 
att ledas och vill inte ta ansvar. Y-teorin utgår från att genomsnittsmänniskan inte 
automatiskt ogillar sitt arbete. Genom bra omständigheter kan hon istället finna arbetet 
som en källa till tillfredställelse och därmed även vilja leda och kontrollera sitt egna 
arbete. Det är härmed ledningens uppgift att lyfta fram och utveckla de resurser som 
finns inom företaget och nyttja dessa, istället för att trycka ned dem.32 
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3 Genomförande 
Arbetet har utförts utifrån en kvalitativ forskningsansats. Detta arbetssätt har valts då arbetet 
utförts med direkt anknytning till undersökningsproblemet, ett så kallat 
inifrånperspektiv.33 En central del i arbetsgången är här närhet och öppet samspel mellan 
informant och examensarbetaren. Här har författaren till denna rapport deltagit aktivt vid 
insamlingen av materialet, i detta fall genom intervjuer. Informationen har sedan tolkats 
utifrån författarens perspektiv. Idén utvecklades successivt under arbetets gång och 
problematiken upptäcks och förtydligades gradvis. När det gäller forskningsstrategin 
inom den kvalitativa grenen, så är undersökningssammanhangen inte strikt konstruerade. 
Därav är inget förutbestämt eller givet. Informanterna ger ord åt handlingar, samt sitt 
perspektiv på olika händelser i deras vardag, i det här fallet projekteringsprocessen.34  

Arbetets vetenskapliga arbetsmetod utgår från metoden tillämpad forskning. Detta innebär 
ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer, vilka har en 
bestämd tillämpning i sikte. Detta examensarbete syftar inte enbart till att öka kunskapen 
inom ett ämne, utan kunskapen skall även förhoppningsvis kunna tillämpas inom berörda 
områden.35  

Sekundärdata insamlades via litteraturstudier. Litteraturen var i form av dokument 
framtagna av forskare och andra aktiva inom ämnesområdet. Sammanfattningsvis 
studerades böcker, rapporter, vetenskapliga artiklar och publikationer. Söktjänsten 
Google användes för att söka efter intressant information på internet. Källkritik 
genomlyste denna del av datainsamlingen, då informationen på internet inte alltid håller 
en hög grad av korrekthet. Databaser, vilka nåddes genom Högskolebiblioteket i 
Jönköping, användes för att komma åt tidigare publicerad forskning inom ämnet. 
Referenslistor från referensobjekt studerades för att ta del av relevanta källor och 
därigenom ta del av mer intressant data. 

Textbearbetning skedde genom transkription. Detta innebär att något nytt skapas utifrån 
det insamlade materialet. Här valdes bitar av det insamlade talet i intervjuerna, samt 
studerade dokument, ut för att representera innehållet i dessa. Det är av fördel att 
intervjuaren skriver ut intervjun i text, samt att detta sker i nära anslutning till intervjun, 
för att intervjuerna skall kunna återges på ett så korrekt sätt som möjligt.36 Detta 
anammades vid bearbetningen av datan i denna rapport. 

3.1 Litteraturstudier 

Det finns många olika metoder vilka har som ändamål att förbättra olika typer av 
processer. Dessa är väl dokumenterade och många kommer från produktionsindustrin 
där de använder sig av dessa för att öka sin produktivitet och minska slöseriet. Här följer 
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ett antal exempel på vad slöseri inom byggprocessen innebär samt exempel på olika 
vedertagna processförbättringsmetoder, vilka används i olika stor utsträckning inom 
dagens byggprocess. 

3.1.1 Slöseri 
Slöseriet inom byggbranschen är omfattande och står för en stor kostnadspost. Slöseri 
kan ses som något som inte tillför värde till kunden. Det huvudsakliga materiella slöseriet 
sker idag inom produktionen, dock finns det goda möjligheter att minska detta. För att 
uppnå minskningen är en väl fungerande projekteringsprocess en förutsättning. 

Rapporten ”31 rekommendationer” av Per-Erik Josephson och Lasse Saukoriipi visar på 
31 punkter där förbättringsmöjligheter inom byggsektorn finns och rapporten behandlar i 
princip hela byggprocessen. Här nedan följer ett antal av dessa punkter vilka har en direkt 
koppling till den problemformulering som denna rapport bygger på. 

Följ upp att alla projektmedarbetare känner till och förstår projektmål (7) 

Punkt 7 tar upp det faktum att gemensamma mål är ett viktigt styrmedel inom projekt. 
Okunskap om det gemensamma målet bidrar till att de delaktiga förlorar sin 
ansvarskänsla. De föreslår att alla ska informeras om den framtida brukaren och vilken 
aktivitet som byggnaden kommer att användas till för att skapa en bättre förståelse för 
projektet. 

Utveckla likartade arbetssätt (10) 

I punkt 10 diskuterar författarna hur arbetssättet kan förbättras för att skapa ett 
effektivare arbetsgång. De beskriver hur hjälpmedel såsom färdiga mötesplaner kan 
användas för att göra arbetsgången tydligare och minimera antalet konflikter som kan 
uppstå om olika arbetssätt praktiseras varje gång. Om alla inblandade är bekanta med 
arbetssättet innebär detta en stabilare process. 

Planera mer precist och följ kontinuerligt upp (12) 

Problematiken med bristfällig planering tas upp i Punkt 12. De föreslår utöver en bättre 
planering även att uppföljning bör skötas kontinuerligt och att detta skall eliminera 
överraskningar. Kontentan är att detaljerade tidplaner bör tas fram för att styra projektet i 
rätt riktning. 

Disciplinera informations- och mötesstrukturen (14) 

I punkt 14 visar författarna på den frustration som finns inom dagens möten. De pekar 
på att de ofta är långa och inte alltid är behövliga. Ofta är det så att konsulterna inte 
känner sig delaktiga och skulle kunna använda tiden till bättre saker. Detta är bland annat 
ett resultat av att informationen inte är relevant för alla delaktiga på mötet. Projekt- och 
projekteringsledaren bör utforma protokoll så att det tydligt framgår vem som skall göra 
vad.  

Planera reflektion och kunskapsutbyte för lärande (22) 

Författarna poängterar i punkt 22 den vilja de delaktiga i ett projekt har för att öka 
kunskapsutbytet. Här visar de också på det som talar emot att detta ska hinnas med, 
nämligen tid. De föreslår att tid för reflektion och kunskapsutbyte skall planeras in i 
projekten. 
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Ge tydliga instruktioner (som inte kan missuppfattas) (25) 

Punkt 25 pekar på den vikt en tydlig kommunikation har på effektiviteten inom ett 
projekt. Här menar de att kommunikationsbrister är ett av de största problemen inom 
bygg. De rekommenderar att skapa rutiner för hur kommunikation ska ske. Det är viktigt 
att ledare inom organisationen ska kunna sortera bort den onödiga informationen och 
vidarebefordra det viktiga på ett bra och tydligt sätt. Viktigt är också att följa upp att 
informationen gick fram.   

3.1.2 Lean production inom byggsektorn 
Lean production handlar i grunden om resurshantering och kundfokus. Den bygger på 
att de faktorer i processen som inte skapar något direkt värde för kunden tas bort. 
Toyota skapade detta system med ändamål att tillverka produkter på det mest resurssnåla 
sättet. Systemet bygger på två grundpelare, Just-in-time och kvalitet, där Just-in-time 
innebär att rätt komponent/råvara levereras i rätt tid och att några direkta råvarulager 
inte finns, och därmed inga indirekta kostnader.37 Lean-konceptet användes länge endast 
inom produktionsindustrin men har på senare år spridit sig till andra 
verksamhetsområden. Under 90-talet nådde lean även samhällsbyggnadssektorn genom 
grundandet av Lean construction industri där lean anpassades till byggindustrin. Målet är 
att effektivisera byggandet vilket åstadkoms genom att öka resursutnyttjandet, kvaliteten 
och kundvärdet38 

3.1.3 Visuell Planering 
Visuell planering utvecklades av Toyota i samarbete med Japan Management Association 
Consultants, JMAC, i ett försök att minska ledtiden i Toyotas produktutvecklingsprojekt. 
Metoden fokuserar mer på människors beteende och mindre på tekniska hjälpmedel och 
förbättring av dessa. Den fokuserar i första hand på ledarskap, teamwork samt 
utnyttjande av kunskaper och erfarenhet. En fördel med VP är att den flyttar och lyfter 
fram individuell kunskap till gemensam kunskap. Metoden har testats i Sverige hos ett 
antal fordonsproducenter, och bland dessa har Volvo lastvagnar lyckats minska 
projektplanen till halva ursprungstiden, från 36 månader till 18 månader.39 Metoden är 
applicerbar och användbar på företag som har medarbetare som upplever följande saker i 
sitt arbete: 

 Missnöjdhet i sitt arbete 

 Otydliga uppgifter och dåliga möjligheter att utföra dem 

 Arbetets fortskridande är osmidigt och friktionsfyllt. 

Visuell Planering är ett diskussionsverktyg där planer och mål synliggörs. Metoden består 
av två delar och dessa är målnedbrytning (Barashi) och den verkliga planen. Dessa delas 
upp i olika nivåer, från grov till detaljerad. Projektmålen bryts ned och kopplas till 
projektplanen. Målen och uppgifterna kopplas till den specifik person som ansvarar för 
just det området. Genom daglig uppföljning nås en god styrning av projektet och direkt 
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feedback på arbetet nås. Verktyget visualiseras genom ett antal pappersark med post-it 
lappar på.40 

Processen definieras vid beskrivningen av arbetsgången. Här används tidigare 
erfarenheter och även företagets standardiserade arbetsprocesser, om sådana finns att 
tillgå. Planeringen delas upp i en långtidsplanering, en månadsplanering och en 
veckoplanering. Projektledaren börjar med att ta fram en övergripande plan, 
långtidsplanen. När alla enas om denna går gruppen vidare med nedbrytningen och en 
månadsplan tas fram. Utifrån långtidsplanens aktiviteter skriver alla involverade ner de 
olika arbetsuppgifterna och dess uppskattade tidsåtgång på post-it lappar. Lapparna 
placeras ut på planen. En viss tidsbuffert för oförutsedda händelser adderas till varje 
vecka, sedan räknas den totala tidsåtgången ihop, både per individ och för hela projektet.  

Processen kan brytas ned ännu mer och resulterar då i en veckoplan. Genom detta kan 
arbetsbelastningen bedömas hos varje enskild individ och därigenom synliggöra huruvida 
någon har en arbetsbelastning över 100%. För att åtgärda en för hög arbetsbelastning hos 
vissa individer kan gruppen stryka delmoment som ej är nödvändiga eller fördela om 
mellan de delaktiga för att skapa en så jämn belastning som möjligt. Om detta inte räcker 
kan frågan gå vidare till projektledaren som kan ta till åtgärder som att omprioritera 
mellan projekten, ändra tekniska lösningar, tillföra resurser eller om det blir aktuellt, 
förlänga tidplanen.41 

En viktig del inom VP är användningen av checklistor där användandet av dessa innebär 
en god kunskapsöverföring till kommande projekt. Inför varje viktigt delmoment 
upprättas en checklista. Det är även möjligt att komplettera checklistorna med att 
dokumentera problem och lösningar i en databas för att enkelt hitta lösningar vid 
framtida problem.42 

De tre huvudfaktorerna inom VP kan sammanfattas till: 

 Lagarbete och samarbete 

 Ledarskap 

 Kunskapsomsättning 

PEAB genomförde 2005 ett test där de applicerade VP direkt på tre stycken byggprojekt, 
vilka befann sig i tre olika faser. Projekt nummer ett befann sig i direkt projektering och 
här lyckades de projektera näst intill felfria handlingar till åtta punkthus på knappt tre 
månader, vilket upplevdes som snabbt av de inblandade. I projektet använde de sig av de 
flesta ovan beskrivna aktiviteter. Här använde de sig av en tidplan med post-it lappar, en 
tavla för löpande frågor, i form av en till/från-matris vilken visade på vem som ställt 
frågan och vem som skulle svara på den, samt en tavla för knäckfrågor, dvs frågor av 
viktig karaktär som skulle kunna riskera att bromsa projektet. Vidare satte de upp en 
beslutslista, där alla beslut som togs antecknades, och en checklista där de bockade av 
avklarade aktiviteter. De två sista listorna skulle kunna liknas vid ett 
projekteringsmötesprotokoll. Här valde PEAB att hålla möten två gånger i veckan, med 
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en möteslängd på längst en timme åt gången. Efter dessa möten samlades konsulter i 
mindre arbetsmöten för att reda ut frågor som berörde dem. Att hålla ett högt antal 
fysiska möten är en förutsättning för att VP ska fungera i praktiken.43 

3.1.4 Concurrent Engineering 
Concurrent Engineering, förkortat CE, är ett arbetssätt som utvecklades av NASA. Det 
är förhållandevis nytt och det enda byggföretag i Sverige som använder sig av detta i 
dagsläget är Veidekke. Tekniken har som ändamål att effektivisera arbetet med att ta fram 
en ny produkt genom att göra processen snabbare, billigare och bättre.44 Konceptet är 
uppbyggt kring tre olika huvudprinciper. Den första är att alla delar i processen skall 
beaktas redan i det tidiga skedet, vilket innebär att ett livscykeltänkande alltid bör vara 
närvarande. Den andra delen bygger på att alla som kommer vara aktiva inom projektet 
blir involverade tidigt i processen, både byggherren, projektörer, entreprenörer och 
möjligtvis även framtida brukare. Den tredje och sista delen är samarbete, vilket bör 
karakteriseras av gemensamma mål, hög transparens och delade risker. Målet med detta 
arbetssätt är att öka kvaliteten på produkten, samtidigt minska tiden det tar att ta fram 
den för att matcha dagens korta projekttider. Tanken är att fel skall upptäckas tidigt i 
processen när projektet är lätt att ändra. Genom att ta bort felen tidigt undviks 
kostsamma ändringarna senare i projektet.45 Arbetssättet är bevisat effektivt och kan 
generera stora kostnadsbesparingar inom ett projekt.   

Den vanliga arbetsmetoden är att arbeta sekventiellt i ett projekt. Detta innebär ett linjärt 
arbetssätt där delarna i processen behandlas stegvis; när en delprocess är klar går arbetet 
vidare till nästa delprocess och så vidare. Arbetssättet innebär i princip att varje 
delmoment utvecklas utan integration med de andra delmomenten. Problemet med detta 
är att det inte finns något direkt fokus varken framåt eller bakåt i processen vilket kan 
innebära att fel inte uppdagas förrän i dess specifika delprocess. Detta arbetssätt kan 
innebära att arbetet, när ett fel väl upptäcks, måste gå tillbaka flera steg i processen. Här 
skiljer sig CE som arbetssätt då det är mer cykliskt. Idén utvecklas mer innan den går 
vidare, vilket resulterar i att fel då snabbare kan upptäckas och korrigeras. Figur 8 
beskriver skillnaden mellan dessa två arbetssätt. Här ges alla delaktiga i processen större 
möjlighet att framhäva sina åsikter kring produkten, och att påverka denna. Ett resultat 
av detta är att motivationen ökar bland deltagarna.46 
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Figur 8 Linjärt arbetssätt och cykliskt arbetssätt [källa: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Waterfall_vs_iterative.JPG] 

I en artikeln av P.E.D Love,  A Gunasekaran och H Li pekar författarna på ett antal olika 
förbättringsmöjligheter som CE innebär för byggbranschen: 

 Detaljerad analys av beställarkraven 

 Detaljerad analys av byggnadens livscykel 

 Ökad utveckling och användning av innovativa lösningar, vilka är lätta att bygga 

 Integrering och koordinering av, av varandra, beroende uppgifter 

 Integrering av design-, produktions- och tillverkningsprocessen 

 Minimering av sena ändringar i designen 

 Minimering av onödiga aktiviteter 

Genom att applicera CE kan byggherren och de övriga inblandade i projektet åtnjuta 
flera fördelar såsom: 

 Ökad förståelse och implementering av byggherrens krav 

 Förbättrad kommunikation och samarbete mellan de inblandade i projektet 

 Ökad effektivitet, både inom projektteamet och inom projektets effektivitet som 
sådan 

 Minskad omarbetning av projektet och i slutändan minskad kostnad och minskad 
tidsåtgång för hela projektet 

Forskning visar på att företag genom att använda sig av detta arbetssätt kan minska 
projekttiden och projektkostnaden med så mycket som 30% kontra traditionell 
projektering.47 

Veidekkes projekteringsprocess består av mer koncentrerade arbetsmöten, där de 
inblandade samlas och arbetar tillsammans under längre pass, istället för att ha kortare 
och utspridda möten. Under de längre arbetsmötena sker presentationer, diskussioner 
och beslut tas. Här är det viktigt att möteslokalen är bra utformad, då detta är av vikt för 
att skapa ett bra arbetsklimat. Till skillnad får traditionell projektering där möten hålls för 
att pricka av, och där alla sen går hem och jobbar, så sitter alla här med och är delaktiga. 

                                                 
47

N.F.O Evbuomwan and C.J Anumba, Towards a concurrent engineering model for design-and-build 

projects, The Structural Engineer, volym 74, nummer 5, år 1996, s.73-78, acc.11-12-13, databas: 

ScienceDirect 



Genomförande 

29 

 

Arbetssättet bygger på att alla är delaktiga tidigt i processen, och det är också här som 
arbetet är som mest intensivt. 48 49 

3.1.5 Färre projekt under kortare tid, istället för många under lång tid 
Studier av företag har visat på att projekt bedrivs snabbare när antalet projekt som löper 
samtidigt hålls till ett fåtal. Vidare kan projekt effektiviseras genom en minskning av 
onödig variation i arbetsmängd och tidsåtgång, vilket innebär att organisationen och 
medarbetarna lättare kan fokusera på det aktuella projektet. Forskning visar på att företag 
som använder sig av detta angreppssätt minskar medeltiden för projekt på mellan 30-
50%.50 

Inom bygg händer det att en projektledare är delaktig i ca tre projekt åt gången, konsulter 
i fler projekt än så. Enligt rapporten från PEAB så maximeras värdeskapande tid hos en 
konstruktör när denne håller på med två projekt parallellt. Det är tydligt att ett högt antal 
projekt som löper parallellt resulterar i betydligt mindre värdeskapande tid, vilket går stick 
i stäv med krav på en allt snabbare och effektivare projektering.51 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med projekteringsledare, projektledare och konsulter som 
arbetar på, med eller utanför HSB Bostad AB inom projekteringen. Respondenterna har 
olika bakgrund och olika mycket erfarenhet av projekteringsprocessen. Genom frågor 
kopplade till frågeställningarna söktes gemensamma åsikter. Intervjuerna var av typen 
strukturerad intervju, där basen utgjordes av frågor kopplade till frågeställningarna men där 
frågorna i övrigt var relativt fria. Ändamålet med detta var att respondenterna skulle 
uppfatta frågorna på ett likartat sätt oavsett tidigare värderingar, språkbakgrund och så 
vidare vilket i slutändan minskar tolkningsmöjligheterna av frågan. Detta innebar en 
intervju med låg grad av standardisering, men hög grad av strukturering, vilket gav en 
bred bild av projekteringen. Motsatsen till detta är en standardiserad intervju där 
intervjupersonerna får ge svar efter fasta svarsalternativ.52 

Intervjuerna spelades in och transkriberades snarast därefter. Som ett komplement till 
inspelningen fördes vissa stödanteckningar under intervjuerna. Att transkriberingen 
utfördes kort efter intervjuerna minskade risken för fel då det är fördelaktigt om 
intervjuerna är färska i minnet på intervjuaren när detta sker. Sist utfördes 
meningskoncentrering där det centrala i intervjumaterialet lyftes fram.  

Resultatet från intervjuerna är uppdelat efter ett antal underrubriker som baseras på den 
uppdelning som intervjuformuläret hade. Bland resultat finns ett antal citat tagna direkt 
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från intervjuerna. Citaten är skrivna med kursiv stil och är markerade med 
citationstecken.  

3.2.1 Respondenter 
Respondenterna valdes utifrån deras befattning för att nå en bred bild av projekteringen. 
Konsulterna finns endast representerade av respondenter från de större facken inom 
projekteringen. De olika respondenterna och deras befattning beskrivs nedan i Tabell 1 
Respondenter. Intervjunumret fungerar som referens i den följande texten. 

Nr Befattning Antal år inom projektering Ålder Kön 

1 Projekt-/Projekteringsledare 14 37 Kvinna 

2 Installationssamordnare 16 38 Man 

3 Projekt-/Projekteringsledare 6 34 Kvinna 

4 Uppdragsansvarig konstruktör 7 - Man 

5 Konstruktör 2 - Kvinna 

6 Arkitekt 10 36 Kvinna 

7 Projektledare <1 36 Man 

8 Projekteringsledare - - Man 

9 Projektutvecklare - - Man 

Tabell 1 Respondenter 

3.2.2 Intervjusvar 

Projekteringsmöten 

Projekteringsmöten brukar förekomma var annan eller var tredje vecka. Här samlas 
gruppen för att diskutera fortlöpandet av projektet. Den gemensamma uppfattningen är 
att ett projekteringsmöte brukar hålla på i ca två timmar, lite beroende på vilken fas 
projektet befinner sig i. Detta kan dock variera, en projekteringsledare har som mål att 
det inte ska ta mer än två timmar men att det oftast tar två till tre timmar. Uppfattningen 
är att möten som ofta blir för långa är de där gruppen utöver genomgång av 
dagordningen även har bedrivit projektering. Respondenterna är eniga att 
projekteringsmöten är till för avstämning och allt därutöver såsom projektering bör 
förläggas till arbetsmöten.  

”Generellt sett så tror jag att man underskattar projekteringsmötena, hur viktiga dom är. Dom är 
viktigare än många projekteringsledare vill tro. För det handlar om att kommunicera med 
varandra...”(intervju 4) 

Huruvida rätt typ av diskussion sker på mötena beror till stor del på hur säker och kunnig 
den organisationen är, vilken bedriver projekteringen. Projekteringsledaren har här en 
viktig roll att driva på mötet och beta av frågorna och här spelar dennes erfarenhet en 
stor roll för hur bra detta fungerar. En installationssamordnare anser att en hög 
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effektivitet och god struktur på mötena resulterar i att de delaktiga blir mer 
beslutsfattande, vilket innebär att projektet som sådant blir betydligt effektivare. En 
uppfattning bland respondenterna är att om diskussionen kring en fråga svävar iväg på 
mötena så tenderar detta att röra upp nya frågor och nya problem. Detta kan innebära att 
gruppen tappar fokus på det första problemet och missar vad som egentligen behövde 
lösas. Om gruppen sedan inte löser problemen till nästa möte tenderar ytterligare 
problem att uppstå.  

”Man måste skilja på projekteringsmöten och arbetsmöten. Vid arbetsmöten ska man ju sitta och lösa 
saker och ting över bordet, men projekteringsmötena tenderar att ofta få för mycket inslag av arbetsmöten 
över dom.”(intervju 2).  

Mötesprotokoll 

Den samlad åsikten är att det är mycket viktig att vara tydlig och konkret i 
mötesprotokollet, speciellt då denna svarar för vilka beslut som tagits och vad som ska 
göras till nästa möte. En uppfattning bland respondenterna är att mötesprotokollen inte 
alltid kommer till nytta då deltagarna generellt sett är dåliga på att använda sig av dem. En 
respondent anser att det är vanligt att deltagarna skriver ut protokollen dagen innan 
mötet och inte använder dem i sitt arbete. En respondent påstår att denne gärna 
använder dem i sitt arbete, men att de i vissa fall blir utskickade väldigt sent, och att de 
därav inte kommer till användning. Protokollen kan användas till att kontrollera vad som 
ska göras, men respondenten faller oftast tillbaka på egenhändigt förda anteckningar. En 
projekt- och projekteringsledare är av åsikten att ett ökat användande av protokollen kan 
ge tydliga fördelar i form av mycket bättre förberedda och effektiva möten då deltagarna 
är medvetna om vilka punkter som rör dem och därmed kan komma med snabba och 
konkreta svar. Detta kan resultera i att frågor snabbt blir lösta och inte släpar efter under 
flera veckor.  

Beslutsfattare 

Två respondenter ansåg att det var ett problem med att beslutsfattare ibland saknades på 
möten och att detta kunde vara ett hinder i projekteringen, då det är på 
projekteringsmötet man vill ha beslut kring olika frågor. En projekteringsledare säger att 
det ofta är frågor som byggherren måste besluta om som dyker upp på mötet. En 
projektledare nämner att de stora besluten ofta ligger på byggaren och byggherren. De 
flesta respondenterna är eniga i att det behövs beslutsfattare från alla discipliner på mötet 
för att ta beslut och därmed driva projekteringen framåt. Om en konsult är upphandlad i 
en totalentreprenad är konsulten ofta inte beslutsfattare, men detta kan enligt en 
projektledare lösas genom att denne ges ett mandat att ta de bästa besluten åt 
entreprenören. 

Dagordning 

Mötesdagordning brukar ofta vara upplagda på ett liknande sätt. Agendan är ofta upplagd 
där myndighetsfrågor, tider, ekonomi och övergripande saker diskuteras initialt. Därefter 
kommer en punkt där konsulterna tar upp sina respektive ansvarsområden. Det börjar 
oftast med de stora punkterna såsom arkitekten. Sist kommer ofta brand, ljud, mark och 
andra mindre delar i projektet. Dessa personer sitter ibland med under hela mötet. En 
uppfattning är att detta inte är effektivt, då dessa skulle kunna gå igenom sina punkter 
och sedan lämna mötet. Att detta skulle vara ett problem skiljer sig bland 
respondenterna, där vissa anser att det händer medan andra är av åsikten att detta inte är 
något vanligt förekommande problem. 
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”... det är ju inte bara effektivt att det ska sitta 16 personer, varav 8 personer har småfrågor som 
kommer sist i protokollet.” (intervju2). 

Längre arbetsmöten / CE-projektering 

En respondent är av åsikten att det finns stora fördelar med att arbeta sida vid sida med 
de andra konsulterna under längre arbetsmöten. Angående en fråga kring huruvida längre 
arbetsmöten skulle kunna påverka en projektering svarar en projektledare att det kan vara 
en fördel att man gör det tillsammans på plats då projektörerna ändå måste utföra 
arbetet. Ett problem som lyfts fram är att projektörer ofta har flera projekt igång 
samtidigt och att de därmed inte har tid att avvara hela dagar till ett enskilt projekt. En 
projekteringsledare påpekar att det hade varit fördelaktigt att jobba intensivt med ett 
projekt under ett fåtal veckor men att det kräver en god framförhållning gentemot 
konsulterna. Denne tror att det skulle vara möjligt att arbeta på detta sätt om 
projektörerna blir förvarnade om att de behövs i god tid innan själva projektering tar vid. 

På en fråga hur CE-projekteringen står sig kontra traditionell projektering svarar en 
projekteringsledare att denne anser att det är en betydligt bättre typ av projektering. Dels 
för att denne lär sig mer saker och dels att det är ett mycket roliga sätt att arbeta på. 
Respondenten får en större inblick i alla frågor och produktens fortskridande som sådan. 
Ett resultat av detta är att det blir en bättre kvalitet på de handlingar som detta arbete 
utmynnar i. En annan respondent anser att just transparensen och förståelsen för 
projekteringen blir betydligt bättre inom CE-projekteringen då hela kedjan av beslut blir 
betydligt tydligare. Detta ställer dock höga krav på att projektörerna har stora kunskaper 
inom sitt område och kan tala för sin sak. Bland konsulterna är de övervägande positiva 
till att jobba med arbetssättet CE. De tror att detta bland annat kan minska 
projekteringstiden.  

Kommunikation på projekteringsmöten 

Ibland händer det att alla inte får komma till tals på mötena. Detta verkar ofta beror på 
att vissa av konsulterna inte tar för sig tillräckligt mycket, medans andra tar en betydligt 
större plats. Här säger en projekteringsledare att det är viktigt att lyfta fram alla frågor, 
genom att peka på att alla frågor är av samma dignitet. En projektledare uppfattar det 
som att det händer att projektörer inte vågar säga ifrån eller ifrågasätta trots att de kanske 
blir drabbade i sitt arbete till följd av vissa val, detta kan även gälla att de har smarta idéer 
och tankar kring någon specifik lösning. Uppfattningen är dock att det oftast är som så 
att alla får komma till tals, genom att mötena följer en agenda där alla delaktiga har sin 
punkt. Två respondenter anser att det är en stor del av projekteringsledarens roll att fånga 
upp när konsulterna inte vågar lyfta en fråga och därefter få dem att våga ta upp den.  

En projekteringsledare jobbar mycket med att skapa en miljö där alla inblandade i 
projekteringen ska våga säga sitt och lyfta sina frågor. Denne arbetar med att tidigt få 
gruppen att lära känna varandra, bland annat genom teambuildingövningar. Genom att 
projektörerna känner varandra när projektet drar igång pekar respondenten på att de 
vågar, och har lättare, att ställa frågor. 

Planering och sammanställning av möte 

När det gäller planering av möten så anser projekteringsledarna att planering inför 
mötena är av vikt för att få till ett bra möte. Det verkar vara vanligt att 
projekteringsledaren lägger ner ca en timme på planering av mötet, och ca två timmar på 
att sammanställa det. Det påpekas att det dock händer att arbetet med att skriva ihop 
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protokoll ofta dröjer och blir liggande för länge. Den samlade åsikten är att desto mer 
förberedd de inblandade kommer till mötena, desto bättre flyter dessa på och desto 
tidigare sammanställning av mötet sker desto snabbare får de delaktiga ta del av 
protokollet. 

Uppföljning 

Kommunikation och uppföljning anses generellt bland respondenterna vara mycket 
viktiga faktorer för en väl fungerande projekteringsprocess. Uppföljning är ett sätt att 
säkerställa kommunikationen samt att det som skrivits i protokollet verkligen utförs. I 
vissa fall kan uppföljning hjälpa projektörer som fastnat i sitt arbete genom att 
uppföljningen kan innebära ett stöd i arbetet. Projekteringsledaren kan här vara ett viktigt 
bollplank för projektörerna. En projektledare installation anser att uppföljning kan 
effektivisera projekteringen i stor utsträckning. Vissa av projektörerna anser att det är av 
vikt att projekteringsledaren ringer och stöter på att punkter i protokollet verkligen 
bearbetas.  

”Nu kanske det låter löjligt att man ska ringa och dubbelkolla vuxna professionella människor men 
alltså, 7 av 10 skulle jag vilja påstå, behöver den här extra lilla pushen av projekteringsledaren.” 
(intervju 2).  

Anseende frågan om det sker tillräckligt mycket uppföljning så skiljer sig konsulterna och 
projekteringsledarna i svaren. En konsult ser att det sker på tok för lite uppföljning, då 
projekteringsledarna anser sig ägna sig relativt mycket åt detta. På en fråga om det sker 
någon uppföljning svarar en respondent att det sker till viss del, men inte så mycket som 
skulle behövas när man driver projekt på professionell nivå med pressade tider. Denne 
anser också att det är av vikt att projekteringsledaren visar intresse för konsulternas 
arbete genom uppföljning för att de ska uppleva projektet som trevligt och spännande 
och därmed inte lägga projektet längst ned i prioriteringsordningen. Något som påverkar 
i vilken utsträckning uppföljning sker är tidspressen, då det i tidspressade projekt är av 
stor vikt att projekteringsledaren kontrollerar så att det inte går tid i onödan enligt en 
respondent.  

En arkitekt är av åsikten att avsaknaden av en styrande projektledning kan resultera i att 
projekt drar ut på tiden. En projektledare instämmer i detta och drar paralleller till ett 
projekt där bristfällig uppföljning resulterat i att frågor inte lösts och blivit liggande i 
månader. Två konsulter, vilka bägge är konstruktörer, är av uppfattningen att uppföljning 
sker i mycket liten utsträckning, men att detta heller inte är av vikt för att deras arbete ska 
flyta på. Här är de av åsikten att den uppföljning som sker på projekterings- och 
arbetsmötena är tillräcklig. 

Kommunikation 

En projekteringsledare och en projektledare upplever att det ofta blir missförstånd på 
grund av bristande kommunikation. De lyfter fram problematiken med att de tror att de 
varit tydliga när de förmedlade något men att det ändå är någon som inte förstått vad de 
menade. Två respondenter pekar på vikten av att ha en tydlig dokumentation inom 
projekteringen då alla inblandade ges möjligheten att kontrollera vad som sagts och 
därigenom motverka missförstånd. Här anser de att kommunikation via mail har fördelen 
att mailväxlingarna blir en typ av dokumentation. Den samlade uppfattningen är att 
kommunikation är mycket viktig i projekt och att det är oftast bristande kommunikation 
som gör att ett projekt inte får den planerade utgången. Möten anses vara det absolut 
viktigaste och bästa kommunikationsforumet.  
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En projekt- och projekteringsledare lyfter fram vikten av att ha rutiner inom 
kommunikationen och uppföljningen för att lyckas i ett projekt samt att avstämningar 
med de inblandade sker kontinuerligt. En projekt- och projekteringsledare samt en 
projektledare anser att det skulle vara tydligt och bra att sätta upp riktlinjer för hur 
kommunikationen skall ske, men att de i dagsläget inte sker i någon större utsträckning.  

Motivation 

Just att använda sig av mjuka faktorer, och genom detta motivera projektörerna, verkar 
vara ett viktigt inslag i arbetet. Då konsulterna oftast har flera projekt igång samtidigt 
händer det att projekteringsledarna måste dra i dem och få dem att gilla just deras 
projekt. Två projekteringsledare ansåg att det är av vikt att få de delaktiga i projekteringen 
att tycka att just dennes projekt är det trevligaste att jobba i och att de därav får arbeta lite 
med mjuka faktorer. Vidare verkar det vara viktigt att projekteringsledaren är tydlig i vad 
denne förväntar sig av konsulterna. En respondent pekar på vikten av att alla involverade 
har samma målbild och förväntningar på resultatet samt att gränser och ramar sätts redan 
i början av projektet. 

Projekteringen 

Det samlade intrycket är att projekteringen är en levande process som utvecklas genom 
att diskuteras fram och tillbaka. Detta har sina fördelar då det skapar ett kreativt och 
spännande arbete för de inblandade i projektet. En innebörd av detta är att det är svårt 
att planera tid, den som sköter detta får falla tillbaka på tidigare erfarenheter om hur 
tidskrävande olika moment är. En projektering är inte linjär, och därför är det svårt att 
sätta startdatum för alla aktiviteter, däremot är det en samlad uppfattning att det är viktigt 
att ha tydliga måldatum. Då tidplanen tas fram är det inte alltid givet exakt vilka delar 
som behöver projekteras och det är därmed också svårt att tidsätta dessa.  

Det finns en generell uppfattning om vilka handlingar som skall tas fram, och i vilken 
ordning projekterandet ska ske.  Det finns inga direkta riktlinjer för detta men 
arbetsgången faller sig naturligt enligt respondenterna. Gruppen börjar med att finna de 
stora delarna och går sedan in på en mer och mer detaljerad nivå. En konstruktör lyfter 
fram vikten av att ta stora beslut tidigt och sen försöka hålla fast vid dem, då ändringar i 
stora beslut såsom stomval och tekniska system innebär ett omfattande extraarbete och 
stora kostnader. 

Två konsulter anser att det har sina klara fördelar med att vara helt klar med 
projekteringen innan produktionsstart. De ser fördelarna att de hinner gå igenom 
handlingarna och att de därmed kan leverera mer precisa och korrekta sådana. Att de 
sedan kan leverera alla handlingar som ett paket istället för att skicka ut dessa löpande 
minskar den administrativa delen i deras arbete. När projekteringen är klar kan platschef 
och arbetsledare inspektera handlingarna och ställa frågor. En annan konsult påpekar att 
vissa handlingar inte behövs förrän långt in i produktionen och att de därmed kan 
produceras parallellt med produktionen. Alla instämmer i att det är fördelaktigt att 
handlingarna är klara i god tid innan dessa behövs för att dessa ska hinna granskas 
ordentligt innan de går ut i produktion. 

Projekteringstidplanen 

Projekteringstidplanen baseras i grunden på huvudtidplanen och därefter på 
inköpstidplanen. När dessa är klara kan beslut tas om när de olika handlingarna måste 
vara färdigställda för att kunna beställa delar till bygget i tid, utifrån hur lång 
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beställningstid det är på dem. Projekteringstidplanen är den tidplan som det trycks och 
ändras på mest enligt en konsult. Projekteringstidplanen tas oftast fram genom att  
projekteringsledaren gör en grov plan och därefter förs en dialog med konsulterna för att 
skapa en mer detaljerad tidplan. De är i första hand arkitekten som styr tidplanen då 
dennes arbete påverkar de andras arbete i störst utsträckning. När Arkitekten har bestämt 
sig för hur lång tid denne behöver på sig så kan konstruktören och de andra inblandade 
säga hur lång tid de behöver på. En samlad uppfattning är att det är viktigt att alla får 
säga sitt och tror på tidplanen, annars kommer den inte att hålla. 

En respondent påpekar att det inte får vara för långa projekteringsförlopp och om det 
ska vara möjligt att ha korta och effektiva processer så är kommunikation och 
uppföljning samt en person som trycker på projekteringen, viktigt för att komma fram till 
beslut och lösningar.  

Förseningar 

Att försenade handlingar skulle påverka och skapa förseningar i produktionen anses inte 
vara ett vanligt problem, men det händer i vissa fall. Detta riskerar att inträffa när 
produktionen och projekteringen löper samtidigt. Konstruktörerna har en tidsmässigt 
pressad roll då de är beroende av alla andra discipliner och att de är färdiga med sitt 
innan de kan börja räkna på lasterna. Detta innebär att de riskerar att få ont om tid om de 
andra är försenade. 

Den allmänna uppfattningen är att tidplaner sällan håller, oavsett i vilket skede i 
byggprocessen projektet befinner sig i. En konsult påpekar att det är viktigt att uppdatera 
tidplanen kontinuerligt så den stämmer överens med verkligheten, när det inträffar 
ändringar. En konsult är av åsikten att problemet med förseningar är att tidplanen inte 
stämmer överens med den egentliga tid det tar att projektera fram handlingar. Denne 
anser att man vet när det ska börja byggas och där sätter man sluttiden på projekteringen. 
Om projekteringen då har fått för kort tid så är det nästintill omöjligt att jobba ikapp 
tiden då det alltid tar en viss tid oavsett hur många man är i projekteringsgruppen då det 
kan vara svårt att jobba på flera ställen samtidigt. 

En projekt- och projekteringsledare och en konsult lyfter fram problematiken kring 
bristande kommunikation från konsulterna till ledningen. Dessa upplever att projekt ofta 
ligger i fas tills precis innan bygghandlingarna ska levereras, då konsulterna påpekar att 
vissa saker inte fungerar. Två respondenter har uppfattningen att projektörerna kanske 
kommer på sig själva med att vara för optimistiska när det gäller tiden. De vill då inte gå 
ut och säga att de är försenade när de fortfarande tror på att de hinner leverera 
handlingarna i tid. Två konsulter anser att det redan vid upphandlingen kan vara svårt att 
påpeka att det kommer att bli svårt att jobba enligt tidplanen. Om de säger att de inte 
hinner med så riskerar de att inte få jobbet, till fördel för någon annan part som känner 
att de hinner utföra det. När de sedan har avtalat enligt tidplanen kan det vara svårt att 
ändra den, då de bundit sig till den via avtalet.  

Om en projektör förutspår att denne inte kommer att hinna utföra sitt arbete i tid så 
anses det av vikt att denna information kommer fram i tid så att projekteringsledaren 
hinner ställa om projekteringen. Två konsulter är av åsikten att det är bra om tidplanen 
bestäms tidigt, och att det inte blir ändringar i tidplanen gällande exempelvis i vilken 
ordning de olika delar av byggnaden ska projekteras.  
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Kompetens inom projekteringsledningen  

En gemensam uppfattning om projekteringsledaren är att denne har en mycket viktig roll 
i projekteringen. Denne måste besitta en hög teknisk kompetens, och även vara mycket 
kompetent på det kommunikativa planet. Många av respondenterna var av uppfattningen 
att en hög teknisk kompetens hos projekteringsledaren ökar dennes anseende hos 
projektörerna och desto mer påläst denne är desto mer förtroende får denne. En viktig 
kompetens hos projekteringsledaren är att veta vilka konsulter som behöver upphandlas 
och här är det bra att ha erfarenhet från tidigare projekt.  

Bilden av vilken typ av kompetens projekteringsledaren behöver besitta skiljer sig åt 
mellan projekteringsledarna och projektörerna. Projekteringsledarna anser att de 
viktigaste delarna är att vara lyhörd, våga leda, styra och planera tid samt att denne är 
strukturerad, noggrann och driver arbetet framåt. Tekniskt kunnande lyfts inte fram som 
den viktigaste delen. Projektörerna anser i sin tur att en teknisk kompetens, erfarenhet 
samt förståelse för produktionen är mycket viktiga inslag, men håller även med 
projekteringsledarna på de andra punkterna. En respondent pekar på kompetensfördelar 
med att ha interna projekteringsledare inom företaget. Detta gör att dessa är väl insatta i 
företagets sätt att arbeta och dess preferenser när det gäller exempelvis olika standarder 
när det kommer till tekniska val och energianpassning.  

Separat projektledare och projekteringsledare eller samma person 

En projekteringsledare och en projektledare är ofta aktiva inom i regel tre projekt åt 
gången. Däremot är de ofta aktiva i olika projekt vilket innebär att de får olika typer av 
input från sitt respektive projekt. Detta innebär ett ökat flöde av kunskap inom 
projekteringen, vilket i sin tur kan bidra till att minska felkällorna. Två respondenter 
anser att detta är kompetenshöjande för projektet i sin helhet. 

En respondent anser att en separat projekteringsledare innebär ett bättre driv i 
projekteringsfrågorna. En projektledare har många övergripande ansvarsområden som 
inte berör projekteringen såsom ekonomi och övergripande tidsplanering. I och med 
detta kan denne då ha svårt att hinna med bägge rollerna. En bra projekteringsledare 
anses vara den som följer upp mötet genom att kontrollera huruvida konsulterna arbetar 
med de olika frågorna, vilket motverkar att de kommer till nästa möte med olösta frågor. 
En projekt-/projekteringsledare uppfattas inte ha tid att diskutera detaljer kring 
projekteringen i samma utsträckning som en projekteringsledare. Tidsbristen hos en 
projekteringsledare kan direkt kopplas till hur mycket uppföljning och styrning av 
projekteringen som sker. 

En projektledare anser att det i nuläget inte skulle finnas en chans för denne att ta rollen 
som projekteringsledare i sina projekt på grund av arbetsbördan denne har. Vidare anser 
denne att rollerna krockar, men även går i varandra på många punkter. En projektledare 
är väldigt insatt i sitt projekt och har därmed även stora kunskaper som kan användas 
inom projekteringen. En arkitekt är av åsikten att det är fördelaktigt om det är två 
personer, då denne anser att det är för mycket jobb för en person att hantera bägge 
rollerna. 

En respondent lyfter fram problematiken kring att en projektledare ofta även 
representerar byggherren. Är en projektör inte tillräckligt stark i sin sak, och 
projektledaren är väldigt bestämd kan det bli som så att denne inte får sin sak igenom 
och att projektledaren därmed fattar fel beslut. En projekteringsledare kan här vara en 
neutral funktion och kan med sin erfarenhet lyssna och hjälpa projektledaren att ta det 
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rätta beslutet. En projektör anser att det till och med kan vara som så att en 
projekteringsledare som också är byggherre kan driva ett projekt i fel riktning då 
konsulterna litar på att arbetet ska utföras såsom byggherren säger att det ska utföras. En 
fristående projekteringsledare kan här vara den som håller projekteringen från dessa enkla 
fällor. En projektledare anser att en projekteringsledare kan hjälpa denne att fatta rätt 
beslut i vissa frågor, speciellt vid vägval där de olika valen ger olika för- och nackdelar. 
En annan respondent tror att ett projekt fungerar bäst med en separat projekt- och 
projekteringsledare från olika organisationer i samband med att projektet drivs som 
partnering.  

En projektledare lyfter fram vissa fördelar med att det är samma person. En person som 
både projektledare och projekteringsledare i ett projekt har en väldigt stor kunskap om 
detta. Tre respondenter lyfter fram fördelen med förkortade kommunikations- och 
beslutsvägar när det är samma person till följd av att ett led försvinner. En respondent 
påpekar även att det är trevligare att vara flera i ledningsgruppen i ett projekt. 

Om projekteringsledare och projektledaren är samma person dyker en riskfaktor upp. 
Om denna person blir tvungen att lämna projektet av någon anledning såsom 
tjänstledighet eller sjukdom så riskerar hela projektet att dräneras på kunskap. Om 
befattningarna består av två personer så minskar risken med att projektet stannar upp på 
grund av detta. Om projekteringsledaren lämnar sin post så finns det en stor möjlighet att 
projekteringsledaren kan ersättas alternativ att projektledaren kan gå in och ta över rollen.  

Behovet av separat projekterings- och projektledare kan kopplas till storleken på 
projektet. En projekteringsledare anser att det är svårt att hinna med bägge rollerna om 
det är ett för stort projekt och att det då är lätt hänt att något av projekten blir mindre 
prioriterat än de andra. Även typen av entreprenadform har en påverkan på hur mycket 
arbete som läggs ned på projekteringen, och därmed även hur mycket tid som 
projekteringsledaren behöver lägga ned i projektet. Den samlade uppfattningen är att 
projekt- och projekteringsledaren kan vara samma person, men då främst i mindre 
projekt. 

3.3 Fallstudier 

Fallstudier är den gemensamma benämningen på de metoder som används för att 
ingående studera ett fall eller en grupp. Detta innebär att observatören följer, eller deltar 
i, ett händelseförlopp. Fallstudien lämpar sig väl i arbeten där arbetskapaciteten är 
begränsad genom tid eller antalet delaktiga. Detta då de rymmer möjligheten att studera 
ett problem på djupet, även om tiden är begränsad.53 Detta passar bra i detta 
sammanhang då arbetet utfördes av en person.  

Organisationer har ofta drag och egenskaper vilka liknar varandra, men det finns även 
saker som skiljer dem åt. En fallstudie har som mål att belysa dessa skillnader och visa 
hur dessa påverkar organisationen i olika skeden och sammanhang. Dessa processer kan 
lyftas fram genom val av fallstudie, och de kan vara avgörande för en organisations 
framtida förbättringar. Risken med denna undersökningsmetod är att resultaten kan bli 
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något snedvridna, eftersom omfattningen på undersökningen i detta fall är relativt 
begränsad.54  

Fallstudier genomfördes i detta arbete av tre stycken projekt där en jämförelse mellan 
dessa gjordes för att utröna skillnader. Fallstudien riktade sig speciellt mot 
mötesprotokoll från tidigare projekteringsmöten där dessa studerades för att ge en 
bredare bild av projekteringen. Observation av två projekteringsmöten genomfördes. 
Detta hade som ändamål att öka förståelsen för projekteringen och addera ytterligare en 
dimension till undersökningsarbetet. 

Protokollen från de tre olika projekten varierade i utförande då det var olika mallar som 
använts, vissa var upprättade av HSB Bostad AB och andra var upprättade av bland 
annat arkitekten. Det mest utmärkande var hur användandet av ”ansvarig” och ”klar” 
varierade i utsträckning. I ett av de tre protokollen utfördes detta i stor utsträckning och 
det var enkelt för en ej insatt observatör att sätta sig in i projektet och följa arbetsgången. 
I de två andra projekten betydligt svårare att följa arbetsgången. Tydligheten i 
protokollen skiljde sig åt i stor utsträckning, vissa var lätta att följa medan andra var 
betydligt mer otydliga.
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4 Resultat och analys 
I kapitlet resultat och analys besvaras de uppställda frågeställningarna genom en analys av resultatet från 
genomförandet. Frågeställningar återfinnes här som rubriker.  

4.1 Hur används tidplanen samt projekterings- och 

arbetsmöten idag och hur kan de användas för att 

skapa ett jämnare arbetsflöde?  

I dagsläget hålls projekteringsmöten i regel varannan vecka och arbetsmöten mellan dessa 
vid behov. Projekteringsmöten är till för avstämning och själva projekteringen är förlagd 
till arbetsmötena och av projektörerna valt tillfälle. På arbetsmötena träffas de 
involverade inom ett visst område för att lösa olika frågor kring projekteringen. Längden 
på projekteringsmötena planeras ofta till två timmar men tenderar bitvis att bli längre. 
Den faktor som resulterar i långa möten är i första hand att projektering bedrivs på 
mötena och anledningen till detta är oftast en otillräcklig styrning från 
projekteringsledaren.  

Dagordningarna brukar ha samma upplägg i de flesta olika projekt. Projekteringsledaren 
utgår från föregående protokoll och lägger till de punkter som tillkommit, därefter går 
gruppen igenom dessa. Först i protokollet kommer de övergripande delarna såsom tider 
och ekonomi. Därefter de större konsultposterna såsom arkitekten och konstruktören, 
sist kommer de mindre konsulterna som brand och mark och därefter övriga frågor. 
Eftersom en dagordning följs på mötena så får alla inblandade säga sitt och att någon 
inblandad inte får chansen att lyfta sina frågor är inte något stort problem. Det som 
däremot kan skilja mellan olika konsulter är att vissa är bättre på att ta för sig än andra. 
Det kan konstateras att det är viktigt med en organiserad projekteringsledare som styr 
diskussionen så att alla blir delaktiga samt den dagordning som finns följs. Alla 
respondenter ansåg att det är av vikt att mötena är välplanerade då detta innebär ett 
bättre driv genom mötet. För att projekteringsmötena ska fungera som det är tänkt är det 
av vikt att det finns beslutsfattare på mötena, då det är på de mötena som beslut skall tas. 
Ett problem som uppstår till följd av att beslutsfattare saknas är att beslut kring frågor 
tenderar att dra ut på tiden.  

CE-projektering är ett interaktivt arbetssätt som skiljer sig i vissa hänseenden från den 
traditionella projekteringen. Arbetssättet ökar tydligheten och förståelsen inom 
projekteringen och uppfattningen är att det även kortar ner kommunikationsvägarna och 
därmed minskar risken för missförstånd och fel. Användandet av CE ökar kvaliteten i de 
färdiga handlingarna genom att denna arbetsmodell innebär en ökad mängd 
samgranskning. Uppfattningen är vidare att det är ett trevligare arbetssätt då alla 
gemensamt tar fram produkten på samma plats och därmed blir en väldigt 
sammansvetsad grupp. Svårigheten med detta arbetssätt är att exempelvis konsulter och 
byggherre inte alltid kan avvara hela dagar åt mötena. Grundtanken bygger på att alla 
delaktiga på mötet skall vara beslutsfattande för att snabbt kunna svara på frågor och ta 
beslut. 

I dagsläget används projekteringsmöten för avstämning och arbetsmöten för 
projektering. I regel arbetar konsulterna separat och träffas vid behov för att arbeta i 
grupp. Projekteringsmötena har som ändamål att styra projektet i rätt riktning genom att 
beslut tas och projektets fortskridande kontrolleras.  Genom att ha flera 
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projekteringsmöten kan en jämnare arbetsgång skapas då det är kortare tid mellan möten. 
Om möten hålls korta och effektiva behöver dessa inte innebära någon stor 
tidsbelastning för de inblandade i projektet. Längre arbetsmöten kan förläggas i samband 
med projekteringsmötena och därmed bidra till en tydligare projekteringsgång. Genom 
en ökad användning av protokollen inom arbetet skulle projektörerna kunna effektivisera 
sitt arbete genom att de tydligare vet vad som ska göras och till när det ska vara klart.   

Projekteringen är enligt respondenterna en levande process och arbetsgången är långt 
ifrån linjär. Därmed är det svårt att planera tidsåtgång samt stopp- och starttider i denna 
fas. Bland respondenterna fanns en generell uppfattning om vilka handlingar som 
behöver tas fram, i vilken ordning det skall ske samt hur lång tid detta arbete tar. 
Konstruktörer har en utsatt roll i förhållande till de andra då de ofta är beroende av de 
andras färdiga handlingar för att kunna utföra sina beräkningar. Detta innebär att de blir 
mer drabbade i framåt slutet av projekteringen. Att förseningar i projekteringen påverkar 
produktionen är inget stort problem i dagsläget, dock är risken för att detta inträffar 
betydligt större då produktion och projekteringen sker parallellt än när produktionen 
påbörjas efter avslutat projekteringen.  

Projekteringstidplanen baseras på huvudtidplanen. Den tas fram av projekteringsledaren 
och sedan får de delaktiga säga sitt om tidplanen och därmed utveckla och påverka den 
så att den passar alla. Inom den traditionella projekteringen upprättas en tidplan  som 
löper över hela projekteringsskedet. Det händer att tidsplanerna spricker och den största 
anledning till detta är troligtvis att tidplanen utformas innan själva projekteringen har 
påbörjats och att det därmed är svårt att avgöra hur lång tid de olika momenten kommer 
att ta. Det är dessutom svårt att avgöra vilka problem som kan tänkas uppstå under 
projekteringens gång såsom oförutsedda grundförhållanden. När en tidplan spricker 
anser respondenterna att det är av vikt att denna uppdateras omgående så att den följer 
de rådande förutsättningarna.  

Förseningar och ändringar i tidplanen är något som förekommer inom projekteringen. 
Förseningar inträffar enligt en projekteringsledare oftast i slutet av projekteringen. Detta 
kan vara ett resultat av överoptimism hos projektörerna samt att någon projektör blir 
drabbad i sitt arbete till följd av att andra projektörer inte hållit tiderna. Ändringar är 
vanligt förekommande till följd av att projekteringstidplanen i stor utsträckning påverkas 
av huvudtidplanen. Det är viktigt att förmedla ändringar i projekteringen till 
projekteringsgruppen och även att projektörerna meddelar projekteringsledaren om de 
har problem med att hinna utföra sitt arbete. Att ändringar förmedlas i god tid innebär 
att de som drabbas av ändringarna ges goda möjligheter att ändra upplägget i arbetet. Ett 
antal respondenter ansåg att ändringar i den ursprungliga projekteringstidplanen borde 
undvikas i största möjliga utsträckning då detta innebär en ökad arbetsbelastning för 
dem.  

Den samlade uppfattningen är att projekteringstidplanen är ett viktigt dokument och en 
tydlig riktlinje för de inblandade inom projekteringen. Genom att följa denna kan ett 
jämnt arbetsflöde åstadkommas. I dagsläget ligger dock ingen direkt tyngd på att följa 
denna i den utsträckning som är möjlig. Bland respondenterna var det samlade intrycket 
att tidsplaner inom projekteringen sällan håller. Om alla inblandade skulle vara med och 
ta fram en tidsplan som alla tror på, kan oförutsedda förseningar undvikas. Om 
tidsplanen bryts ned i mindre delar kan den användas för att kontrollera att en jämn 
arbetsbelastning åstadkoms. 
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4.2 Hur påverkar kommunikation och uppföljning 

projekteringsprocessen? 

Sju av nio respondenter anser att uppföljning är ett mycket viktigt inslag inom 
projekteringen. Uppföljningen fungerar som en form av kontroll av att ingen konsult 
fastnat i sitt arbete och att projektet som sådant håller sig inom satta gränser. 
Respondenterna lyfte uppföljning, samt en projekteringsledare som stöter på i 
projekteringen, som speciellt viktigt i korta och tidspressade projekt. En utförlig 
uppföljning kan bidra till att minska förseningar i ett projekt. Två konsulter var av åsikten 
att uppföljning ej var av någon större vikt. Anledningen till detta kan vara att de är mer 
självgående i sitt arbete än andra konsulter.  

Avseende hur mycket uppföljning som sker skiljer sig åsikterna åt mellan 
projekteringsledare och projektörer. Projekteringsledare anser att det sker i stor 
utsträckning medans projektörerna knapp märker av någon uppföljning. Troligtvis är det 
som så att projekteringsledarna har som målsättning att jobba med uppföljning, men inte 
hinner med detta. Projektörerna i sin tur kanske inte alltid tänker på att de blir utsatta för 
uppföljning. Projekteringsledarna är av åsikten att uppföljning kan göra konsulterna mer 
motiverade genom att uppföljningen i sig innebär ett synliggjort intresse för konsulterna 
och deras arbete från ledningens sida.  

Den samlade uppfattningen är att en god kommunikation är av yttersta vikt för att ett 
projekt ska lyckas och att bristande kommunikation är en stor bidragande faktor till att 
vissa projekt misslyckas. Möten är det bästa forumet för kommunikation då det här är 
minst risk för att missförstånd skall uppstå. En respondent påpekar även att det är viktigt 
att få kommunikationen dokumenterad för att kunna återkoppla till saker som diskuterats 
tidigare i projektet. Kommunikation via mail lyfts fram som positivt då mailväxlingarna 
fungerar som en typ av dokumentation. Vissa respondenter ansåg att kommunikation via 
mail var bra, men att det där var stor risk för missförstånd. En projekteringsledare lyfte 
fram vikten av att ha tydliga kommunikationsrutiner och att användningen av detta skulle 
kunna förbättra projekteringen. Anledningen till att ingen annan tog upp detta visar på 
att det med stor sannolikhet inte finns så mycket rutiner inom just kommunikationen. 
Om rutiner sattes upp i början av projekteringen skulle detta med största sannolikhet ha 
en positiv effekt på kommunikationen inom projekteringen.  

Inom den traditionella projekteringen svarar protokollet för beslut, vad som ska göras till 
nästa möte och vem som ska utföra uppgiften. Protokollen kan ses som en typ av 
kommunikationsmedel som även fungerar som en typ av uppföljning då 
projekteringsledaren återkopplar till tidigare protokoll för att se att saker blivit utförda. 
Den samlade uppfattningen är att protokollen inte alltid kommer till nytta då de 
inblandade sällan läser dem. Om deltagarna använde protokollen i sitt arbete skulle dessa 
vara bättre förberedda inför mötena och mötena i sig blir mer effektiva. Då deltagarna är 
medvetna om vilka punkter de skall besvara kan de förbereda sig och därmed komma 
med snabba och väl genomtänkta svar på dessa. Om protokollen skrevs ut snabbare och 
att de lyftes fram mer som arbetsredskap så skulle de kunna innebära ett bra styrmedel 
inom detaljprojekteringen. Två respondenter som är både projekt- och 
projekteringsledare nämnde att det ofta dröjde innan de sammanställde och skrev 
protokoll.  

I dagsläget sker uppföljning inte i någon större utsträckning och kommunikationen 
brister bitvis. En kontinuerlig uppföljning kan innebära att frågor inte glöms och blir 
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liggande och att problem sent i projekteringen kan undvikas. Arbetssättet Visuell 
Planering kan ses som en typ av kommunikation och uppföljning. I detta arbete 
visualiseras frågor och arbetsuppgifter via till/från-matriser och checklistor. Genom 
användning av VP kan projekteringsprocessen påverkas till det bättre genom den 
förbättrade kommunikationen och uppföljningen som detta innebär 

4.3 Vilken påverkan har en separat projekt- och 

projekteringsledare på projektet istället för att det är 

en och samma person? 

Projekteringsledningen lyfts av alla respondenter fram som ett viktigt inslag i varje 
projekt. När det gäller vilka kompetenser en projekteringsledare bör besitta skiljer sig 
svaren åt mellan projekteringsledarna och projektörerna. Projekteringsledarna lyfter fram: 
lyhördhet, våga leda, styra och planera, noggrannhet, drivande. Projektörerna lyfter fram: 
teknisk kompetens, erfarenhet samt förståelse för produktionen som de viktigaste 
punktera. Dock höll projektörerna med projekteringsledarna om att de andra 
kompetenserna också är viktiga. Många av respondenterna som har rollen 
projekteringsledare är även projektledare och lyfter fram ledaregenskaper som den 
viktigaste delen. Konsulterna i sin tur ser tekniskt kunnande som väldigt viktigt och detta 
kan vara en innebörd av att de föredrar en ledare som har större förståelse för vad de gör 
samt för att lösningarna ska fungera bättre i praktiken. En separering av rollerna bidrar 
till ett antal fördelar inom projektet: 

 Ökar kompetens inom projektet 

 Bättre driv i projekteringen då att de olika ledarna får mer tid att driva sin 
specifika del framåt 

 Projekteringsledaren blir en neutral funktion som hjälper projektledaren att fatta 
rätt beslut 

 Ökad säkerhet inom projektet då det slår hårdare om det är samma person och 
denne blir tvungen att lämna projektet än om det är olika personer. 

 Trevligare att vara fler personer i ledningen.  

Det är inte bara nackdelar att projekterings- och projektledaren är samma person. En 
person som sitter på bägge rollerna och har möjligheten och kompetensen att sätta sig in 
i bägge dessa får en väldigt omfattande förståelse för projektet. Om en person har få 
projekt kan det vara möjligt att sköta bägge rollerna. Bakgrunden till att projektledaren 
ska åta sig projekteringsledarrollen grundar sig enligt vissa respondenter antagligen i att 
det historiskt varit så tidigare.  

Användningen av mjuka faktorer för att motivera de inblandade i projekteringen upplevs 
som viktigt bland projekteringsledarna. Då konsulterna ofta arbetar i flera projekt 
parallellt är det viktigt att de gillar just den projektledarens projekt och det är också en del 
av målet med användningen av mjuka faktorer. Att projekteringsledarna måste dra i 
projektörerna kan tyda på att projektörerna antingen är överbelastade eller helt enkelt 
prioriterar de projekt de finner mest intressanta. 

Naturligt är det i alla projekt att kunskapen och informationen kring ett projekt inte bör 
ligga hos en enda person utan det bör vara fördelat. Riskfaktorn är här att om en person 
sitter på all kunskap och denne slutar dräneras projektet på väldigt mycket kunskap. 
Storleken på projektet påverkar till mångt och mycket huruvida projekt- och 
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projekteringsledaren kan vara samma person. Vissa projekt är mer lämpade för detta än 
andra. Flerbostadsprojektering ligger i gråzonen då det är olika beroende från projekt till 
projekt huruvida de två rollerna bedrivs av en eller två personer. Utifrån resultatet kan 
konstateras att det generellt fungerar bäst med två personer inom just 
flerbostadsprojektering. Många faktorer spelar in i hur närvarande en projekteringsledare 
behöver vara och dessa kan påverka valet om det skall vara samma person eller ej. Är det 
en stor projekteringsgrupp där många handlingar behöver tas fram behövs det oftast en 
separat projekteringsledare för att detta skall fungera friktionsfritt. 

Studier visar att för många olika arbetsuppgifter och många olika projekt som löper 
samtidigt är negativt för projektet. Projektledare som även är projekteringsledare har ett 
väldigt brett spektra av arbetsuppgifter och kopplat till denna teori är detta ingen bra 
kombination. Om projekteringsledare ska kunna vara effektiv i sitt arbete bör variationen 
minskas i dennes arbetsuppgifter. Genom att separera projekteringledarrollen och 
projektledarrollen ges varje roll mer tid att fokusera på dennes specifika arbetsuppgifter. 
Vidare ökar detta kompetensen inom projektet och projektet blir säkrare då det är två 
personer i ledningen om det är så att en blir tvungen att avbryta sitt arbete. Separeringen 
minskar inte arbetsbelastningen hos respektive person men den innebär en bättre 
fördelning av arbetsuppgifterna. Projekteringen som sådan åtnjuter fördelar av en 
separering i form av en stabilare arbetsgång och nöjdare projekteringsgrupp. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras svaren på frågeställningarna och utvärderas utifrån det uppställda 
syftet och målet med denna rapport.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna rapport var att förtydliga den problematik som finns inom 
projekteringsledningen. Vidare är syftet att effektivisera projekteringsprocessen genom 
att ge förslag till förbättringspunkter inom speciellt ledningen av denna. 

Målet med denna rapport var att undersöka hur tidsplanering, möten, uppföljning och 
kommunikation påverkar projekteringen, samt utröna hur stor inverkan 
projekteringsledaren har på projekteringen. 

Här nedan följer en resultatdiskussion där rubrikerna består av de frågeställningar som 
denna rapport ämnar besvara. 

5.1.1 Hur används tidsplanering samt projekterings- och arbetsmöten 
för att skapa ett jämnt arbetsflöde? 
Projekteringsmöten kan ses som en typ av uppföljning av att arbetet fortskrider som 
planerat och för att fatta beslut. I den traditionella projekteringen är detta ett funktionellt 
arbetssätt men det ställer höga krav på alla delaktiga, då de självständigt måste kunna 
arbeta och driva sin del framåt, samt på att projekteringsledaren har en god 
kommunikation med de inblandade.  

På projekteringsmötena har ledaren ett stort ansvar i att styra diskussionen så att denna 
inte svävar iväg. Fenomenet kan kopplas till de resultat de nått i ”31 rekommendationer”, 
som finns beskrivet i kapitel 3.1.1 i denna rapport. I punkt 14 anser författarna att det 
finns en stor frustration bland de delaktiga och att många känner att det kan använda 
tiden till något bättre. I rapporten lyfts det fram som ett större problem än vad som 
denna undersökning har kommit fram till men det som kan sägas är att det troligtvis är 
de mindre disciplinerna som upplever frustration eftersom de oftast kommer sist på 
dagordning och kanske inte har lika många delar att behandla som de övriga. 
Anledningen till att detta inte syntes i undersökningen kan bero på att inga konsulter från 
de mindre facken intervjuades, utan endast de större konsulterna och projekteringsledare. 
Dessa märker kanske inte av den ovilja som finns bland de mindre konsulterna att sitta 
med under hela mötena.   

Genom användning av teambuilding kan samhörigheten inom projekteringsgruppen 
stärkas. Ett resultat av detta är att personer som annars inte vågar lyfta sina idéer nu gör 
det. Det finns väldigt mycket kunskap inom en projekteringsgrupp och det är lite av ett 
slöseri att inte utnyttja denna till fullo.  Om alla arbetar gemensamt med projekteringen 
bredvid varandra skaps ett bra forum för kommunikation vilket i sin tur innebär en 
minskas risken för kommunikationsmissar. Den traditionella projekteringen uppfyller sitt 
syfte men frågan är om den verkligen är rätt väg att gå? När den ställs mot arbetsmetoder 
som CE och VP så framstår den traditionella projekteringen som relativt ineffektiv. 
Genom att alla samlas under längre arbetsmöten och arbetar parallellt ökas förståelsen 
och transparensen mellan de olika disciplinerna. Dessa metoder minskar även risken för 
att frågor ska glömmas bort, då dessa kan lyftas fram på exempelvis till/från-matriser. 
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Genom att visualisera varje arbetsmoment och dess fortskridande går det att undvika att 
ett projekt faller på mållinjen till följd av olösta frågor som släpar efter. 

Resultatet av intervjuerna pekar på att det är av vikt att beslutsfattare finns närvarande på 
mötena. Helst ska de finnas med genom hela processen men extra viktigt är att de finns 
närvarande vid stora beslut vilket oftast är i början av processen. Inom CE-projektering 
är alla deltagare på mötet beslutsfattare inom sitt respektive fack. Detta borde kunna 
appliceras på traditionell projektering där projekteringsledningen bör styra mot att alla 
har beslutsfattarmöjligheter. Detta skulle kunna öka beslutsmässigheten under mötena 
och därmed också processens effektivitet. 

Det är lätt att falla tillbaka på att säga att det är svårt att planera tid och att det därför 
innebär att tidplaner ibland spricker. Dock går det att undvika dessa situationer genom en 
noggrann tidsplanering och användning av bufferttider för alla aktiviteter. Genom att 
använda visuell planering går det enligt PEABs rapport att erhålla stora tidsbesparingar. 
Inom VP tar gruppen gemensamt fram den övergripande planen och sedan bryta ned 
den i en månadsplan och en veckoplan för att tydligare kunna visualisera om de 
inblandade har för hög eller låg arbetsbelastning. Detta arbetssätt innebär en säkrare 
tidplan. Det bör nämnas att hur väl utformad tidplanen än är så kan det uppstå ändrade 
förutsättningar som innebär ändringar i tidplanen. Det viktiga när en ändring uppstår är 
att snabbt upptäcka den och förmedla den till alla involverade i projektet. Detta ger de 
inblandade möjlighet att anpassa sig till de nya rådande förutsättningarna.   

Ett problem idag är att det inte finns några tydliga incitament för projektörerna att jobba 
för effektivt, då dessa säljer sin tid och minskad tidsåtgång innebär minskade intäkter. Ett 
sätt att kringgå denna problematik är att sluta partneringavtal med de inblandade 
konsulterna vilket kan borga för vinster för bägge parter då byggherren får en snabb och 
effektiv projektering och konsulterna får möjligheten att delta i fler projekt hos 
byggherren.  

Genom att använda sig av existerande hjälpmedel går det att förbättra 
projekteringsprocessen med små medel. Genom effektiva möten och en väl utformad 
tidsplanering är det möjligt att uppnå klara förbättringar inom detaljprojekteringen. Just 
möten är ett bra forum för kommunikation och uppföljning och kan användas för detta 
ändamål i större utsträckning än vad som idag är fallet.  

5.1.2 Hur påverkar kommunikationen samt uppföljningen 
projekteringsprocessen? 
Uppföljning är ett verktyg som bör användas inom all typ av projektarbete. Det finns 
många anledningarna till att frågor inte blir lösta, men genom en kontinuerlig uppföljning 
kan problem till följd av olösta frågor undvikas. Vilken typ av uppföljning och i vilken 
utsträckning som det behöver bedrivas är direkt kopplat till det specifika arbetssätt, 
genom vilket projekteringen bedrivs. Utifrån datainsamlingen kan det konstateras att 
projekteringsledaren behöver bedriva en mer direkt uppföljning inom den traditionella 
projekteringen än inom exempelvis CE-projekteringen där möten hålls varje vecka istället 
för varannan då den uppföljning som sker på mötena är tillräcklig. Hur mycket 
uppföljning som behöver bedrivas är även kopplat till projektörerna då vissa personer är 
mer självgående och drivande i sitt egna arbete än andra. Det är av vikt att 
projekteringsledaren är lyhörd och medveten om vilka som behöver drivas på. Detta är 
en svår avvägning då en för intensiv sådan kan innebära irritation bland projektörerna.  
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Kontinuerlig uppföljning är ett mycket viktigt inslag i projekteringen. Det finns exempel 
på projekteringsgrupper som fungerar bra utan uppföljning men detta kan bero på att de 
inblandade är självgående i sitt arbete. För att uppnå ett likvärdigt resultat bland alla 
projekteringsgrupper bör uppföljning vara ett återkommande moment i det dagliga 
arbetet. Vidare är en god kommunikation inom projekteringsgruppen essentiellt. Det är 
svårt att avgöra hur kommunikationen inom en grupp kan förbättras men det är av vikt 
att alla är tydliga med vad de menar och att mycket kommunikation sker via möten där 
det även blir dokumenterat. Ett ökat antal arbetsmöten kan här vara av fördel ur 
kommunikationssynpunkt.  

Kommunikation och dess vikt för ett lyckat projekt är ett återkommande inslag i många 
sammanhang. Väl fungerande kommunikation kan leda till stora vinster, men mindre 
fungerande kan det ställa till med stora bekymmer. I rapporten 31 rekommendationer för 
ökad lönsamhet i byggandet av Per-Erik Josephson och Lasse Saukoriipi lyfter författarna 
fram kommunikationen som ett stort problemen inom byggbranschen. Resultatet pekar 
även i denna rapport på att kommunikationen ofta är en punkt som brister.55 Ett ökat 
antal arbetsmöten, där alla är delaktiga, minskar kommunikationsmissarna inom ett 
projekt. Genom att kombinera detta med en tydlig dokumentation minsks riskerna för 
missförstånd.  

Punkt 10 i 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet behandlar vikten av att utveckla 
likartade arbetssätt för att effektivisera processen och minimera missförstånden.56 När det 
gäller kommunikationsrutiner skulle dessa kunna sättas upp i början av projekteringen för 
att alla delaktiga skall vara medvetna om hur kommunikation och uppföljning kommer 
att ske. Rutinerna skulle kunna omfatta hur dokumentation av beslut skall ske och hur 
beslut tagna mellan mötena skall spridas till de övriga inom projektet. 

Protokollen används idag inte i någon större utsträckning än som beslutsdokumentation. 
Ett ökat användande av protokollet borde innebära en smidigare arbetsgång för projektet 
som sådant. Om detta kombineras med ett ökat användande av checklistor och 
uppföljning bör projekteringen kunna förbättras. För att nå hit behöver de inblandade i 
projekteringen ändra på den uppfattning som många av dem idag har om protokollen. 
Protokollen tenderar att komma sent och därmed kommer de inte alltid till användning. 
Om alla inblandade tagit del av protokollet och redan innan mötet och var medvetna om 
vilka frågor de skall besvara borde mötena bli betydligt effektivare. 

Kommunikationen och uppföljningen inom dagens detaljprojektering är bitvis bristfällig 
och innebär stora kostnader för hela byggprocessen. Kommunikationen påverkar 
projekteringen i den utsträckning att bristfällig kommunikation kan innebära att stora fel 
uppstår vilken i sin tur kan generera både kostnader och säkerhetsrisker för bland annat 
delaktiga inom produktionen. En god uppföljning kan här innebära att felen synliggörs 
och kan åtgärdas snabbt. I nuläget utförs inte uppföljning i någon större utsträckning 
förutom på projekteringsmötena. En ökad mängd uppföljning och en tydligare 
kommunikation borde kunna förbättra hela projekteringsprocessen som sådan och en 
speciell vikt bör läggas från ledningens sida att förbättra detta. 

                                                 
55

 P-E Josephson, L Saukoriipi, 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet, Centrum för 

management i byggsektorn, Avdelningen för construction management, Chalmers tekniska högskola, 

Göteborg, 2009 

56
 Josephson & Saukoriipi 



Diskussion 

47 

 

 

5.1.3 Vilken påverkan har en separat projekt- och projekteringsledare 
på projektet istället för att det är en och samma person? 
Projekteringsledaren har en viktig roll inom projekteringen. Denne måste besitta många 
kompetenser, där personen i fråga böra vara en generalist och ha kunskaper inom de 
flesta olika områdena. Projekteringsledaren bör bland annat vara lyhördhet, våga leda, 
kunna styra och planera, noggrannhet, drivande, ha tekniskt kunnande och erfarenhet 
och förståelse för produktionen. Eftersom projekteringsledaren i grund och botten är en 
ledare är det även viktigt att denne även besitter bra ledaregenskaper. Enligt författarna 
till boken Organisationsteori: struktur – kultur – processer behöver en bra projektledare 
nödvändigtvis inte vara en bra projekteringsledare, utan det är egentligen två olika 
områden som kräver olika typer av kompetenser.57 Då varje person besitter specifika 
kunskaper är det givet att en extra person i ett projekt innebär en kompetenshöjning för 
projektet som sådant. Traditionellt sett har det länge varit samma person men det går 
mer och mer mot en separering av rollerna. Ur ett projekts säkerthetssynvinkel så finns 
det klara fördelar med en separering av rollerna. 

Som beskrivits tidigare i rapporten så finns det givetvis fördelar med att det är samma 
person. Den absolut största fördelen är att den som sitter på bägge rollerna är extremt 
insatt i projektet vilket dock förutsätter att personen har tid att sköta sina båda roller och 
visar intresse för projektet. Även kommunikationsvägarna blir kortare och om 
projektledaren även representerar byggherren vet denne precis vad byggherren efterfrågar 
och kan därmed tydligt förmedla ut det budskapet till resten av projekteringsgruppen. 
Självklart finns det också fördelar med att det är samma person och i små projekt är en 
separat projekteringsledare inte nödvändig. 

Teorin ”getting the most out of your development process” som beskrivs i kapitel 2.4.7 
pekar på tydliga fördelar med en minskad variation i arbetsuppgifterna samt att de 
inblandade är delaktiga i färre projekt samtidigt. De kan då lägga ett betydligt större fokus 
på de relevanta arbetsuppgifterna och därmed öka mängden värdeskapande arbete. I 
projektrapporten från PEAB konstaterar författaren att en konstruktör har som mest 
värdeskapande arbete när denne är inblandad i två projekt åt gången. Det är något som 
går stick i stäv med den arbetsbelastning som många inom byggbranschen idag har. 

Behovet av en projekteringsledare varierar beroende på projektets storlek, typ av 
entreprenadform och tidspressen. Vid projektering av flerbostadshus, där en 
förhållandevis stor projekteringsgrupp är delaktig, bör det utifrån resultatet  vara separata 
personer. De faktorer som speciellt pekar på detta är kompetenshöjningen inom 
projektet, ökad säkerhet inom ledningen samt bättre driv genom projekteringen. 
Projekteringsledaren bör lyftas fram som en viktigare roll än vad den görs i dagsläget då 
denne har en stor påverkan på projekteringen, vilket i sin tur påverkar hela projektet som 
sådant. 

5.2 Metoddiskussion 

Denna rapport och dess resultat bygger på intervjuer, litteraturstudier samt fallstudier. I 
intervjuerna eftersträvades en öppen och förtroendeingivande diskussion, där 
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respondenterna skulle vara självgående. Resultatet av detta intervjuupplägg var att en 
väldigt bred bild av projekteringen nåddes där varje intervju var unik. Denna metod 
resulterade många gånger i att respondenterna föll in på nya spår och pekade på nya 
infallsvinklar. Ett resultat av detta var att intervjuerna och frågeformuläret utvecklades 
och ändrades något under arbetets gång.  

Då författaren inte hade någon större erfarenhet av projekteringsprocessen och i 
samband med att respondenterna hade stor insikt i den blev vissa frågor överflödiga då 
de behandlade delar som inte var så aktuella inom just projekteringsarbetet eller inte 
uppfattades som problematiska av respondenterna. Om förståelse för projekteringen 
varit större innan sammanställningen av formuläret hade intervjuformuläret inte ändrats 
så mycket från första intervjun till den sista som det nu gjorde. Diskussionerna var dock 
väldigt fria så den påverkan detta hade på resultatet blev inte så markant som den hade 
blivit om intervjun var av typen standardiserad intervju med fasta svarsalternativ. 

Det var bitvis svårt att få tag på respondenter då många i byggbranschen har en ganska 
hög arbetsbelastning. Som ett resultat av detta så genomfördes inte så många intervjuer 
som var avsett från början. Ett större antal intervjuer hade givit en bredare bild av 
problematiken, och därmed även ökat reliabiliteten på resultatet. Initialt söktes ett fåtal 
specifika respondenter som ansågs lämpliga för undersökningen. När många av dessa inte 
kunde delta uppstod en viss försening i tidsplaneringen. Utifrån detta kan det konstateras 
att det hade varit lämpligare att söka ett större antal personer för intervju och räkna med 
ett bortfall. En förhoppning var att respondenter från alla fack skulle intervjuas, men att 
tyngdpunkten skulle ligga på projekt- och projekteringsledare. Denna avsikt uppfylldes 
med undantag att respondenter från de mindre facken. Det är troligt att de mindre 
posterna hade lämnat andra svar än de större och vilket hade resulterat i ett mindre 
likriktat resultat.  

Fallstudierna stod för en mycket liten del av faktainsamlingen. Målsättningen var från 
början att kunna se kopplingar mellan dokumentationen, i form av tidplaner och 
protokoll, och de respektive projekteringarnas effektivitet. Det var dock svårt att få en 
bild av hur projekteringen egentligen fungerade i praktiken utifrån endast dessa 
dokument. Den större delen av fallstudien bestod i att studera mötesprotokoll och 
projekteringstidplaner. Denna del av studierna blev mer en bekräftelse av det som sades 
under intervjuerna. Ett fåtal projekteringsmöten studerades men detta gav utdelning i 
form av ökad personlig förståelse för projekteringen snarare än användbar data till 
rapporten. Litteraturstudierna visade på många intressanta förbättringspunkter inom 
projekteringen. Mycket av det som studerades bedrivs i liten eller ingen utsträckning 
inom projekteringen idag och kan vara potentiella förbättringspunkter för framtiden. 
Litteraturstudierna stod för en stor del av arbetet och genererade många nya 
infallsvinklar. 

De valda metoderna anses vara lämpliga för den typ av fakta som eftersöktes. Eftersom 
rapporten behandlar mjuka faktorer såsom kommunikation, uppföljning och möten så 
var det lämpligt att söka data genom fria intervjuer där respondenterna fick möjlighet att 
uttrycka just deras åsikt i ämnet utan att styras av ett strikt frågeformulär. Därmed har de 
valda datainsamlingsmetoderna samt bearbetningen av datan har uppfyllt de krav som 
ställdes på denna rapport i form av validitet och reliabilitet. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Rapporten behandlar detaljprojekteringen och hur den påverkas av tidsplanering, möten, 
kommunikation och uppföljning samt hur stor påverkan projekteringsledaren har på 
detaljprojekteringen. Vidare studerades vilken inverkan projekteringsledaren har på 
detaljprojekteringen samt hur en separering av rollerna projektledare och 
projekteringsledare påverkar detaljprojekteringen. 

Slutsatserna av arbetet är att det finns vissa förbättringspunkter inom detaljprojekteringen  
beträffande kommunikation, uppföljning och tidsplanering. Vidare åtnjuter 
projekteringen många fördelar vid en separering av rollerna projektledare och 
projekteringsledare. Dessa roller skiljer sig i stort, både i arbetsuppgifter och 
ansvarsområde. En separat projekteringsledare har mer tid att sköta bland annat 
uppföljningen vilket är ett viktigt moment inom projekteringen. Projekteringsledaren har 
en viktig övergripande roll inom projekteringen där denne ansvarar för att styra 
detaljprojekteringen åt rätt håll. Detaljprojekteringen är en komplex process som kräver 
mycket på alla plan hos de inblandade och projekteringsledaren är här den som ansvarar 
för att knyta samman projekteringsarbetet. 

Genom att visualisera arbetsgången och arbeta mer intensivt i projekten där alla 
inblandade inom projekteringen arbetar sida vid sida under längre arbetsmöten kan en 
effektivare detaljprojektering åstadkommas. Att gemensamt ta fram en tidplan för 
detaljprojekteringen, vilken är uppdelat i flera delplaner, kan en säkrare tidplan upprättas. 
Om  de inblandade är delaktiga i färre projekt samtidigt kan mängden värdeskapande tid 
ökas bland dessa.  

I dagsläget finns en stor förbättringspotential inom hela byggprocessen. Varje 
förbättringsmöjlighet bör tas till vara för att kunna producera ekonomiskt och 
miljömässigt hållbara byggnader. Incitamenten för att förbättra detaljprojekteringen finns 
i framför allt möjlighet till kostnadsbesparingar till följd av minskat antal fel. Denna 
rapport har behandlat en liten del i en omfattande process. Intressant skulle vara att 
studera hur concurrent engineering kan implementeras i företag som idag bedriver 
projekt enligt den traditionell typen av projektering. Vidare kan det vara intressant att 
studera hur erfarenhetsåterföring skulle kunna utvecklas inom företag för att kunna nyttja 
den enorma kompetens som finns bland kunniga individer inom bygg. 
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