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Abstract 

 

Abstract 

Purpose: A problem in the industry is the lack of communication and information 

management. This study analyzes the existing project portals to identify in what way 

the usage can be optimized. The aim of the study is to develop a basis for a new 

project portal to be used in the design process.   

Method: Information and theory has been gathered and analyzed by using a 

descriptive method. To present how the consultants experience problems and what 

solutions they find interesting a qualitative method, interview, has been used.    

Findings: The basis for a new project portal should include functions that are relevant 

to the industry. Workplace, coordination, communication, client and library are the 

main functions that this study has resulted in. A new project portal should be designed 

for easy management and so that each consultant can retrieve relevant information. 

One of the new project portal functions is client, this function allows the client to 

participate, follow up and give and get feedback.   

Implications: The conclusion and recommendations that the authors present is that 

the client should be more involved, the project portal should contribute to a flow in 

which information and communication circulates in the project group. Using the same 

project portal in the entire industry would simplify management and reduce recourses 

on developing skills for the use of project portals.      

Limitations: The study is executed in Jönköping and has examined the consultants in 

the design process. The result is therefore limited to opinions and development in the 

district of Jönköping.     

Keywords: Design process, project portal, communication, information management, 

team culture, structural engineer, architect, building engineer, responsible of 

assignments, building process.   



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Syfte: Kommunikationsbrist och otillfredsställande informationshantering är ett 

uppmärksammat problem i byggbranschen som måste förbättras. Befintliga projekt-

portaler studeras för att identifiera vad som kan optimera användandet för att gynna 

kommunikationen och informationshanteringen. Målet med detta arbete är att ta fram 

ett underlag för en ny projektportal till projekteringsprocessen.  

Metod: Genom en deskriptiv metod, litteratursökning och litteraturanalys, har 

information och teori samlats in och analyserats. Därefter har den kombinerats med en 

kvalitativ metod i form av intervjuer för att möjliggöra ett jämförande mellan teori 

och empiri.  

Resultat: Underlaget för en ny projektportal ska innehålla funktioner som är relevanta 

för byggbranschen. Huvudfunktioner som tagits fram av författarna genom studier är: 

arbetsplats, samordning, kommunikation, beställare och bibliotek. Projektportalen ska 

ha en beställarfunktion där beställaren själv kan vara delaktig i uppföljning och 

återkoppling, något som saknas i befintliga portaler.  

Konsekvenser: För ett lyckat projekt bör beställaren vara delaktig i hela processen. 

Den framtagna projektportalen ska bidra till ett flöde där information och 

kommunikation cirkulerar i projektgruppen mellan beställare och aktörer. Genom att 

använda en gemensam branschportal minskar fel och omtag i informations-

hanteringen. Dock krävs utbildnings- och investeringskostnader vid användning av 

projektportaler.   

Begränsningar: Arbetet är utfört i Jönköping, där även samtliga aktörer blivit 

intervjuade. Resultatet är således begränsat till åsikter och utveckling i Jönköpings-

området.      

Nyckelord: Projektering, projektportal, kommunikation, informationshantering, 

teamkultur, konstruktör, arkitekt, byggnadsingenjör, uppdragsansvarig, 

byggprocessen.   
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en del av det treåriga högskoleingenjörsprogrammet 

Byggteknik, inriktning byggnadsutformning med arkitektur vid Tekniska Högskolan i 

Jönköping. Arbetet undersöker huruvida ett komplement till projekteringsarbetet kan 

främja en bättre informationshantering och kommunikation i projekteringen.   

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en stor och komplex bransch, med många olika aktörer som bidrar 

till att byggprocessen ska fungera och uppnå det önskade resultatet. Tillvägagångs-

sättet varierar beroende på typ av byggprojekt men även på hur olika funktioner 

samordnas (Byggtjänst, 2015-01-26).  

Bygg- och fastighetsbranschen har haft ett dåligt rykte i många år angående att hålla 

tider, kostnader, kvalitet och miljöproblem (Fernström, 2012). Statliga utredningar så 

som "skärpning gubbar" har genomförts för att beskriva problemen i detalj. Slutsatsen 

var då: ökad priskonkurrens, färdigritade projekt samt större ansvar för beställaren 

(Regeringskansliet, 2015-01-26).  

Dock är dessa slutsatser orealistiska för framtiden då byggprojekt kännetecknas av att 

det är många aktörer inblandade. Från hyresgäst, beställare till arkitekter och material-

leverantörer där alla vill optimera sitt arbete. Att förändra byggandet handlar istället 

om en ökad samverkan med gemensamma mål och öppet samarbete mellan de 

involverade aktörerna (Fernström, 2012).   

Syftet med detta arbete är att undersöka om informationshantering i projekteringen 

kan effektiviseras genom att optimera användandet av projektportaler.  

1.2 Problembeskrivning 

Verksamheten i byggprojekt drivs i höga tempon och ofta med små tidsmarginaler. 

Detta resulterar i att det inte funnits tid för att reflektera över händelser som uppstått 

under byggprocessen. Byggtjänsts undersökning, bland chefspersonal i bygg-

branschen, visar att mycket tid och energi går till spillo när kommunikationen inte 

fungerar tillfredställande. Missförstånd och brister i kommunikationen orsakar fler 

omtag och blir grogrund för irritation (Sällström & Härngren, 2009).   

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation, som lyfts fram i en senare 

undersökning utförd av byggtjänst, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt 

att det ges olika information till olika aktörer (Byggtjänst, 2015-04-28).  

Kommunikationsbrist och otillfredsställande informationshantering är ett upp-

märksammat problem i byggbranschen som behöver förbättras. Därför kommer detta 

arbete att undersöka vilka fördelar användandet av projektportaler skulle kunna bidra 

till för att minska kommunikationsbrist och felhantering av information mellan 

aktörer i projekteringsskedet.  
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1.3 Mål och frågeställningar 

Målet med detta arbete är att ta fram ett underlag för en ny projektportal till 

projekteringsprocessen.   

För att uppnå målet för detta examensarbete finns följande frågeställningar: 

 Hur hanteras kommunikation och information i projekteringsarbetet?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med de befintliga projektportalerna? 

 Hur skulle en ny projektportal utformas för att optimera användandet?  

1.4 Avgränsningar 

För att arbetet inte ska bli för omfattande samt för att skapa en så konkret bild som 

möjligt är en av avgränsningarna valet av entreprenadform. Enbart generalentreprenad 

kommer att behandlas eftersom denna entreprenadform kräver omfattande sam-

ordning och planering.  

Eftersom processer ser olika ut beroende på land kommer detta arbete enbart behandla 

den svenska byggprocessen. Arbetet avgränsas till konstruktörs- och arkitektrollen 

eftersom de har ett nära samarbete i projekteringsarbetet.  

Byggprocessen består av olika skeden och har därför avgränsats till projekterings-

skedet eftersom det är där som arkitekten och konstruktören genomför det mesta av 

sitt arbete. Respondenterna i detta arbete är aktiva i Jönköping, och därmed avgränsas 

arbetet även till denna region.  

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med ett metodkapitel där valda metoder presenteras. I detta fall 

deskriptiv- och kvalitativ metod. Därefter presenteras arbetsgången, hur författarna 

gått till väga med hjälp av metoderna. Framtagande av teori och empiri presenteras i 

separata kapitel som sedan kopplas samman i ett analyskapitel. Slutligen diskuterar 

författarna de metoder, begränsningar och resultat som tagits fram. Rapporten avslutas 

med slutsatser och rekommendationer från författarna samt förslag till vidare 

forskning.  
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2 Metod och genomförande 

Detta kapitel redogör för de metodval som använts. Med metod menas, enligt 

Ejvegård (2009), det vetenskapliga sättet att närma sig det ämne man ska skriva om 

och hur man behandlar ämnet. 

2.1 Undersökningsstrategi 

Undersökningar klassificeras utifrån hur mycket författarna vet om ett visst 

problemområde innan undersökningen startar. Då det finns luckor i kunskapen behövs 

en utforskande undersökning, explorativ undersökning. Detta innebär att den främsta 

uppgiften är att inhämta så mycket kunskap och information som möjligt inom ett 

bestämt problemområde. För att samla information till de tre frågeställningarna har 

deskriptiv- samt kvalitativ metod använts. Detta för att först, med den deskriptiva 

metoden sammanställa information från olika källor samt beskriva teorier och 

förhållanden. Den kvalitativa metoden fördjupar arbetet med fokus på vad aktörer ute 

i praktiken anser (Patel & Davidson, 2011).  

Ett alltför omfattande deskriptivt arbete som genomförts före de kvalitativa under-

sökningarna kan vara ett hinder för nya upptäckter (Patel & Davidson, 2011). 

2.1.1 Deskriptiv metod 

Dokument är information som till exempel nedtecknats, tryckts, spelats in eller i form 

av bilder. Valet av vilken typ av dokument som ska analyseras bör göras för att få en 

så fullständig bild som möjligt med fler än en synvinkel. Frågeställningar ställda kring 

faktiska förhållanden och skeden ska besvaras av fakta som ska vara sannolik och kan 

bestå av primärkällor samt sekundärkällor (Patel & Davidson, 2011).   

De vanligaste källorna för litteraturanalys är böcker, artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och rapporter. I böcker hittas det försök till att sammanställa 

och systematisera kunskap inom ett problemområde. Detta resulterar i att det är 

enklare att hitta teorier och modeller i sin helhet i böcker. Medan de vetenskapliga 

artiklarna och rapporterna visar den senaste och nyaste informationen (Patel & 

Davidson, 2011).   

Vid litteraturanalys är det viktigt att tänka på tre grundkrav enligt Troye & Grönhaug 

(1993). Kravet på kontrollerbarhet: att andra kritiskt ska kunna gå igenom 

undersökningen och förstå samma information. Detta är sannolikt det mest centrala 

kravet på forskning. Kravet på fördomsfrihet och förkastbarhet: författarna till ett 

arbete ska inte söka efter bekräftelse på frågeställningarna utan bör om möjligt vara 

kritiska och fördomsfria mot sina egna antaganden och resultat. Kravet på empiriskt 

stöd: syftar till en förmodan om ett samband mellan litteratur och verklighet.  

Teorier ska alltså bekräftas med erfarenhetsmässiga hållpunkter för att ge ett tydligt 

samband (Grenness, 2005).  

2.1.2 Kvalitativ metod 

Intervju är en kvalitativ metod där den erhållna informationen är subjektiv och är 

väldigt beroende av respondenterna. Det är därför viktigt att lägga stort fokus på 

analyser av insamlad data (Kvale, 1997). 

Det finns öppna, halvstrukturerade och strukturerade intervjuer som används på olika 

sätt för att få fram önskat resultat. Den öppna intervjun fokuserar på förståelse och 
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djup, där intervjuaren fördjupar sig i frågor som respondenten finner meningsfulla. En 

I en halvstrukturerad intervju ställer intervjuaren frågor i en bestämd ordning med 

följdfrågor inom området. En strukturerad intervju har bestämda frågeområden och 

fasta svar i bestämd ordning (Lantz, 2013).  

Intervjuprocessen har sju stadier som hjälper intervjuaren att bevara ursprungs-

visionen under hela intervjuundersökningen. Processen börjar med tematisering, 

syftet med intervjuerna ska kartläggas. Planering av de kommande stadierna. 

Intervjun ska genomföras efter en intervjumall med ett reflekterande förhållningssätt. 

Utskrift av intervjumaterialet som blivit transkriberat och förberett inför analys. 

Analysen genomförs sedan utifrån intervjuns syfte. Med verifiering fastställs 

intervjuns generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Slutligen ska rapportering ske 

och resultatet ska sammanställas i undersökningen (Kvale, 1997).  

En trattmodell med sex olika steg visar hur en intervju kan genomföras. Detta är ett 

tillvägagångssätt för att få respondenten att känna sig mer avslappnad och få en så 

mjuk start som möjligt på intervjun (Kylén, 2004).  

1. Öppning. Upplägget och innehållet av intervjun ska förklaras till 

respondenten. Även hantering av dokumentation av intervjun samt eventuell 

inspelning ska presenteras.  

2. Fri berättelse. Öppna frågor ställs för att få respondenten att vara aktiv och 

engagerad i intervjun. Målet i detta steg är att respondenten ska prata mer än 

intervjuaren.  

3. Precisering. Frågorna övergår från öppna till mer detaljerade och riktade. 

Faktastödda frågor ställs med mål att få beskrivande svar från respondenten.  

4. Kontroll. Centrala frågor ställs i detta steg för att få exakta svar.  

5. Information. Intervjun avrundas och en snabb sammanfattning av anteckningar 

görs. Utrymme ges till respondenten för utfyllnadssvar och mer förtydligande.  

6. Avslutning. Intervjun avslutas med att intervjuaren tackar för sig och berättar 

om vad som komma skall.   

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Under denna rubrik följer en förklaring och argumentation till varför valda metoder 

använts för att svara på respektive frågeställning.  

2.2.1 Hur hanteras kommunikation och information i 
projekteringsarbetet?  

En litteratursökning genomfördes samt litteraturanalys för att ta fram bakgrundsteori 

kring vilka problem det finns angående kommunikation och informationshantering 

under projekteringen.  

Därefter genomfördes flera intervjuer för att bevisa eller motbevisa teorin.  Dessa 

metodval anser författarna lämpligast då teorin pekar mot en sak och det är viktigt att 

vara kritisk och även ta reda på hur det ser ut i praktiken.  

2.2.2 Vilka för- och nackdelar finns det med de befintliga 
projektportalerna? 

Denna frågeställning grundar sig i respondenternas svar från genomförda intervjuer. 

Baserat på svaren har det tagits fram teori och ytterligare information har samlats in 
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från respektive projektportals hemsida. Författarna anser att det är användarna som 

vet för- och nackdelarna med projektportalerna. Efterson det är de som använder 

projektportalerna dagligen och stöter på problemen.  

2.2.3 Hur skulle en ny projektportal utformas för att optimera 
användandet?  

Litteratursökningen och svar från intervjuer analysers eftersom en ny projektportal 

bör ha funktioner som är relevanta för användarna. Genom att använda samtliga 

metoder som underlag kommer frågeställningen besvaras. Framtagandet av ett 

underlag kring optimering av användandet ska vara baserat på så bred kunskap som 

möjligt.  

2.3 Arbetsgång 

Nedan följer arbetsgången för hur författarna har genomfört denna undersökning.  

2.3.1 Förstudie 

Förstudien grundades på hypotesen att effektivisera projekteringsprocessen genom att 

förbättra processens skeden. Under förstudien lades tid och fokus på att läsa olika 

referenser och sammanställa information. Ett återkommande problem var 

informationshantering och samarbete mellan olika aktörer i projekteringsprocessen. 

Därefter genomfördes en intervju med uppdragsansvarig/konstruktör för att få mer 

information kring ämnet, mer om intervjun i avsnitt 4.1.   

2.3.2 Litteratursökning 

I ett tidigt skede upptäckte författarna att byggbranschen och byggprocessen ser olika 

ut internationellt. Både benämningar och innehåll varierar, vilket orsakade svårigheter 

med informationsinsamlingen av fakta kring det ämne som eftersöktes. Mycket tid 

lades på litteraturstudier för att hitta korrekta sökområden till referenser. När djupare 

förståelse erhållits kring den information som tagits fram analyserades och användes 

den för att söka vetenskapliga referenser i databaser.  

2.3.3 Litteraturanalys 

Under pågående litteratursökning lästes och analyserades kritiskt de insamlade 

böckerna och dokument samt sammanfattades. Dessa analyser och sammanfattningar 

låg därefter sedan som grund för vidare undersökning.  

2.3.4 Intervju 

Intervjuarbetet påbörjades med omfattande studier kring kvalitativa metoder, med 

syfte att få kunskap kring ämnet, och därmed utföra trovärdiga intervjuer. Författarna 

följde Kvales (1997) sju stadier från start för att få en röd tråd genom hela intervju-

arbetet. Därefter påbörjades tematisering och planering av intervjuerna. Först 

bestämdes vilka respondenterna var och därefter antalet intervjuer. För att få en bred 

informationsinsamling valdes arkitekt, konstruktör/uppdragsansvarig och byggnads-

ingenjör att intervjuas.  
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Intervjuerna genomfördes enligt trattmodellen. Där intervjuerna inleddes med 

grundläggande frågeställningar som därefter utvecklades till konkreta frågor. Samtliga 

intervjuer genomfördes med strukturerade frågor och intervjumall, se bilaga 1. 

Författarna valde att utforma strukturerade frågor för att respondenterna skulle få 

samma förutsättningar. Strukturerade frågor ökar validiteten och reliabiliteten, 

eftersom intervjuerna kan jämföras och analyseras likställt. Alla intervjuer har spelats 

in och transkriberats för att få ett trovärdigt slutresultat. Under intervjuerna deltog en 

respondent, intervjuare och en protokollförare.  

2.4 Trovärdighet 

För att detta arbete ska vara trovärdigt, är det viktigt att ta ställning till arbetets 

validitet, reliabilitet och signifikans. I praktiken är inga undersökningar felfria, vilket 

har med de mänskliga och metodmässiga förhållandena att göra (Grenness, 2005).  

Några speciella aspekter bör beaktas i de tekniker som används, mått, test och 

undersökningsmetoder. För att vara användbara och lämpliga måste de vara reliabla 

och valida annars saknas ett vetenskapligt värde (Ejvegård, 2009).  

”Om undersökningens resultat inte är att lita på blir det meningslöst att diskutera 

huruvida den mäter vad den är avsedd att mäta”(Grenness, 2005: s91) 

2.4.1 Reliabilitet 

En reliabel undersökning handlar om exakthet och precision och redogör för huruvida 

resultatet är pålitligt (Grenness, 2005). 

Undersökningen baserar sin teori på fakta och vetenskapliga artiklar. För att få 

synpunkter och åsikter från praktiken utformades frågor till intervjun som funnits vid 

litteratursökning. Respondenterna har erfarenheter från branschen och jobbar dagligen 

med informationshantering. För att öka reliabiliteten ställdes samma frågor till 

samtliga respondenter, för att alla skulle få samma förutsättningar och så att korrekt 

analys skulle kunna genomföras. Strävan med resultatet är att personer utöver 

respondenterna ska känna att de upplever samma problem. Resultatet är således 

applicerbart inom given bransch i Jönköpingstrakten.   

2.4.2 Validitet 

Validiteten i ett arbete redogör för hur väl arbetet visar det som är tänkt att visas och 

är giltigt (Grenness, 2005). 

Validiteten i denna undersökning grundar sig på problem som har tagits fram från 

intervjuer med hjälp av aktörer. Resultatet grundas på empirin som tagits fram från 

olika observatörer i branschen. Den litteratursökning som gjorts har tagit fram de 

teorier som finns i nuläget rörande kommunikation och informationshantering. De har 

sedan analyserats gentemot författarnas förslag om en projektportal för att ge flera 

olika teoretiska infallsvinklar på lösningen till problemet.  Inspelning användes under 

intervjun för att öka validiteten. Vid transkribering av intervjuerna har författarna valt 

att citera respondenterna ordagrant för att öka validiteten av intervjun.  

 

 



Metod och genomförande 

14 

2.4.3 Signifikans 

Signifikans handlar om att en undersökning ska omfatta alla dem som är av intresse 

för undersökningen (Grenness, 2005). 

Denna undersökning är av betydelse för samtliga aktörer i branschen. Men för att göra 

en urvalsundersökning berör detta arbete endast konstruktör, arkitekt, byggnads-

ingenjör och uppdragsansvarig.  

Författarna är medvetna om att kvalitativa studier är svåra att få valida och reliabla 

och att en bra signifikans endast uppnås vid ett bredare urval (Grenness, 2005). Men 

med den tid och de metoder som funnits till förfogande har författarna under hela 

arbetsgången tagit hänsyn till de tre begreppen, reliabilitet, validitet och signifikans. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogörs för de fakta och de teorier som ligger till grund för arbetet. Det 

är en förutsättning för att de tre frågeställningarna ska kunna besvaras så bra som 

möjligt samt ge en grundläggande förståelse för de begrepp som kommer att användas 

vid analys och diskussion för det redovisade resultatet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att besvara frågeställningarna inleds kapitlet med teori om den klassiska 

byggprocessen och olika entreprenadformer. Därefter följer teorier om en eventuell 

lösning till problemen som byggbranschen har, så som partnering, teamkultur, 

informationshantering, kommunikation eller projektportaler.        

3.2 Byggprocessen 

Byggprocessen behandlar fyra huvudskeden: förstudie, projektering, produktion och 

förvaltning, se figur 1 nedan. Huvudskedena består i sin tur av flera detaljerade 

underskeden (Nordstrand, 2008). 

 

I förstudien genomförs en behovsutredning med mål att fatta beslut om att gå vidare 

med byggprojektet. Under förstudien kartlägger beställaren och arkitekten 

förutsättningarna, preciserar behov samt bedömer de ekonomiska konsekvenserna av 

projektet. När beslut är taget påbörjas projekteringen, även kallat produktbestämning. 

I projekteringen sker en produktbestämning där beställarens krav och önskemål 

preciseras med hjälp av arkitekter, konstruktörer och andra aktörer. Projekteringen 

resulterar i färdiga bygghandlingar som skickas vidare till produktionen. Innan 

produktionsskedet startar krävs en del planering vid byggstarten, där olika planer för 

produktionen fastställs. Det slutliga skedet i byggprocessen är förvaltningen som 

också benämns som produktanvändning. Detta skede kräver drift-, underhålls- och 

förvaltningsåtgärder för att byggnaden ska kunna fungera och stå i 50-100 år 

(Nordstrand, 2008). 

3.3 Entreprenad 

Entreprenader kan översiktligt beskrivas utifrån fyra olika indelningsgrunder: 

entreprenadfrom, upphandlingsform, ersättningsform samt samverkansform (Bjerle, 

2014).  

Hur ett byggprojekt är tänkt att genomföras är grundidén bakom en entreprenadform. 

Den visar hur organisationen är tänkt att samordnas eftersom det finns olika sätt att 

förhålla sig till i den klassiska byggprocessen. Därmed skapas olika entreprenad-

former som figur 2 nedan visar (Söderberg, 2011). 

 

Figur 1. Byggprocessens fyra huvudskeden. 
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I en utförandeentreprenad anlitar beställaren en projektledare som har ansvaret för 

hela projektet. Beroende på hur mycket ansvar projektledaren själv vill ha finns olika 

upphandlingsformer, generalentreprenad, delad entreprenad, samordnad general-

entreprenad samt mycket delad entreprenad. Entreprenörernas ansvar i detta fall är 

begränsat till att strikt följa bygghandlingarna. 

I en totalentreprenad är det beställaren själv eller anlitad projektledare som genomför 

de utredningar som behövs för att fastställa krav och önskemål. Därefter upphandlas 

en totalentreprenad som genomför projektering och produktion.  

Valet av upphandlingsform styrs av ekonomi, projekttid och risktagande. Definitionen 

av upphandlingsform är: sättet för anbudsinfodran + entreprenadform + ersättnings-

form (Söderberg, 2011).  

En typ av samverkansform är ramavtal. Ett avtal som en entreprenör/leverantör ingår 

med en beställare. Detta avtal används då det är mindre arbeten pågående under flera 

år. Ramavtal används för att minska antalet upphandlingar. Leverantör och beställare 

ingår då en samverkansform vid avtal (Örebro Kommun, 2015-02-27). 

Som samverkansform inom ramen för byggnadsteknik har begreppet partnering sitt 

ursprung från USA sedan 1980-talet. Partnering kan förklaras som ett förhållningssätt 

vilket innebär att involverade parter samverkar under flera skeden. Målsättningen med 

partnering är att i ett tidigt skede etablera en fungerande projektorganisation som kan 

förbereda ett optimalt utförande och överlämnande av entreprenaden. Aktörer i 

byggprocessen har ofta mycket att tjäna på att samarbetet dem emellan inleds tidigt 

(Bjerle, 2014). 

En gemensam projektorganisation är obligatorisk i partneringprojekt. Vanligtvis har 

en styrgrupp det övergripande ansvaret. Styrgruppen ansvarar för: att mål uppfylls, att 

arbetet sker löpande, utvecklingsfrågor och konfliktlösningar. Varje partneringprojekt 

är tänkt att ha en partneringledare. Partneringledaren ska leda styrgruppen, vara 

neutral med främsta uppgift att verka som pådrivare för parternas samverkan (Bjerle, 

2014). 

 

 

Figur 2. Entreprenadformer. 
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3.4 Teamkultur i byggprocessen 

Årligen kostar bristande kommunikation byggsektorn cirka 32 miljarder kronor. 

(Byggtjänst, 2015-04-28.B). Det finns olika positiva effekter som kan förbättra 

kommunikationen i ett projekt. Dessa kan i princip kopplas till tre ursprung; 

lönsamhet hos leverantörerna, kvalitet på slutprodukten samt samarbetsklimat inom 

projekten.  

Bristerna i planeringsskedet skapar störningar, förseningar, ändringsarbeten och 

missförstånd i senare skeden. De involverade aktörerna i ett projekt bör komma in så 

tidigt som möjligt i byggprocessen för att öka möjligheterna till en effektiv och 

konsekvent kommunikation (Sällström & Härngren, 2009). 

”Kulturen sitter i människorna, inte i väggarna” (Sällström & Härngren, 2009: s28) 

Citatet beskriver att det går att påverka den kultur som eftersöks i ett projekt. Det 

finns en outnyttjad potential i att utveckla samverkanskultur med tydliga mål internt i 

projekt. En förändrad kultur och nya mönster bör skapas på högsta nivå för att sedan 

spridas vidare (Sällström & Härngren, 2009). 

Grundläggande för ett teams utveckling är att medlemmarna vill vara ett team och att 

de uppfattar sig som ett team. Team uppstår sällan av egen kraft utan som ett resultat 

av medvetenhet. Därför, som komplement till de övriga kontrakten i ett projekt, kan 

ett teamkontrakt signeras. Kontraktet är inte juridiskt bindande utan är till för att sätta 

en gemensam agenda kring projektets mål samt ett gemensamt förhållningssätt kring 

värdegrund och kommunikation. Teamkontraktet är en av de viktigaste aspekterna i 

ett framgångsrikt projekt eftersom det blir vägledande för aktörerna (Sällström & 

Härngren, 2009).  

Sammanfattningsvis kan begreppet teamkultur beskrivas med figur 3 nedan. Om det i 

ett projekt finns egenskaper från input kan teamkulturen skapa en högre funktionsnivå 

och ena enskilda intressenters mål med en gemensam målbild och output blir då ett 

mer framgångsrikt projekt (Teamkultur, 2015-02-11). 

 

 

 

Figur 3. Teamkultur i byggprocessen. 
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3.5 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig faktor mellan externa intressenter och internt för att en 

sammanhållande effekt ska skapas. Exempel på kommunikation är startmöten, 

projektbibliotek och regelbundna projektgruppmöten. För att strukturera bra 

kommunikation till intressenter kan en kommunikationsplan upprättas. Den bör 

innehålla; intressent, typ av information, syfte, frekvens, medium och ansvarig. Denna 

plan ska fyllas i efterhand som projektet fortlöper se figur 4 nedan (Antvik & 

Sjöholm, 2012).  

Ansvaret för att information ska tolkas på rätt sätt ligger både på sändare och 

mottagare eftersom alla människor tolkar signaler olika. En sändare ska därför vara 

konkret i sin kommunikation för att minska risken för feltolkningar (Sällström & 

Härngren, 2009). För att uppnå effektiv kommunikation menar Ean (2011) att det är 

viktigt att använda sig av rätt medium. 

3.5.1 Kommunikation mellan beställare och arkitekt  

Kommunikation i byggprojekt har blivit allt mer komplicerat eftersom tekniken kring 

projekt och informationshanteringssystem ständigt utvecklas (Norouzia et alt, 2013). 

Tvetydigheter och oklar information kring projektet kan resultera i en missnöjd 

beställare (Ayodele et alt, 2008). Shen, (2011) och Yu et alt (2005) analyserade och 

lade fram motiv som ligger till grund för att kommunikationen mellan arkitekt och 

beställare brister. Några anledningar var att beställarens synpunkter inte beaktades till 

fullo, önskemål ofta förändrades och återkoppling saknades. Även att intressenter 

sinsemellan inte kommunicerade tillräckligt och att designkraven inte hanterades 

tillfredställande. Shen (2011) lade fram motiv som kan förbättra kommunikationen:  

 Tillåt beställaren att känna att deras bidrag värderas. 

 Engagera intressenterna i projektet.  

 Använda visualiseringstekniker som är lämpliga och lätta att förstå.  

 Effektivt föra vidare och administrera ändrade designkrav.  

Genom att använda sig av tekniker som är lätta för beställare att förstå kan 

kommunikationen mellan arkitekt och beställare underlättas (Valkenburg, 2000); 

(Kleinsmann, 2006). Det i sin tur leder till att arkitekt och beställare kan kommunicera 

som jämlikar och på så vis tillfredställa alla parter (Coughlan & Macredie, 2002). Ett 

möjligt ramverk att ta sig an kommunikationsproblemen är att utveckla tekniker som 

möjliggör att alla parter kan följa med i vartenda steg i designprocessen (Sarvarazadeh 

et alt, 2013).  

Digital teknik används genom hela projekteringen och är till nytta både för 

kommunikation mellan beställare och arkitekt samt mellan olika aktörer (Kitchens & 

Shiratuddin, 2007); (Gabriel & Maher, 2002).  

Figur 4. Exempel på kommunikationsplan. 
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Studier kring kommunikation och samband mellan formgivare och kunder visar att de 

vanligaste klagomålen från kunder är kopplade till missförstånd (RIBA, 2007).  

Studierna visar även att när kunder lär sig mer om processen och får känna sig 

delaktiga blir de mer tillfreds. Detta är nyckeln till ett bra samarbete mellan arkitekt 

och beställare (Siva & London, 2011). 

3.5.2 Samarbete mellan konstruktör och arkitekt 

Designen av konstruktionen är en lösning av arkitektonisk betydelse, vilket gör 

gränsen mellan konstruktör och arkitekt diffus. Sökandet efter en lyckad design gör att 

arkitekt- och konstruktörsyrkena sammanfaller (Parasonis & Jodko, 2013).  

Båda är huvudbeståndsdelar i ett modernt projekt där nya material, metoder och 

tekniker kräver ett intensivt samarbete och har skapat fler multidisciplinerade 

ingenjörer (Urban Realm, 2015-04-28). Där det råder bristande samarbete och 

kommunikation uppstår hinder för att ta fram avancerade konstruktioner  

(Parasonis & Jodko, 2013). 

I varje projekt bör det strävas efter att den mest optimala konstruktionen ska vara 

baserad på de arkitektoniska funktionerna. Genom att utbilda inom båda synsätten 

minskar missförstånden mellan konstruktör och arkitekt och det blir garanterat bättre 

resultat (Parasonis & Jodko, 2013).  

3.6 Projektportaler 

Under det senaste århundradet har det utvecklats alternativa system till det 

traditionella utformning – anbud – produktion-systemet som byggbranschen länge har 

haft. Kärnan bakom många nya alternativa system är pålitlighet och team-anda. 

Önskemålet med att utveckla nya system för uppförandet av en byggnad är att man 

vill ha kvalitetsprojekt med förutsättningar för en bra livscykel, design och 

funktionalitet (Jones, 2014). En projektportal är ett datorbaserat kommunikations-

verktyg där information kan delas mellan involverade aktörer i ett projekt 

(BusinessDictionary, 2015-05-12). Nedan följer en lista med beskrivningar av några 

av de befintliga projektportaler som respondenterna i undersökningen använt.      

3.6.1 ProjectPlace 

ProjectPlace hjälper projekten att komma till liv och ger användaren en möjlighet till 

samarbete, organisering, visualisering, tidshantering och dokumentdelning. Det finns 

tre nyckelingredienser för ProjektPlace. Smidig projektledning, hjälper användaren att 

projektera i tid och arbeta i team, där arbetsuppgifter och deadlines enkelt kan följas. 

Funktionen ”planeringsverktyget” hjälper användaren att hålla koll på vem som gör 

vad med hjälp av kanbantavlor och gantt-scheman. Säker dokumenthantering ser till 

att användaren kan lagra, dela, hitta samt granska filer enkelt och säkert. Sömlöst 

arbete tillåter användaren att bolla idéer med externa parter som kan bjudas in till 

projektet. Kommunikation kan utbytas när som helst och var som helst (ProjectPlace, 

2015-04-16). 
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3.6.2 Basecamp 

BaseCamp är ett online projektledningsverktyg. Användaren kan enkelt diskutera med 

de andra deltagarna via en chatt. Vidare finns det "att-göra-listor", som både kan 

utformas för eget bruk och för gemensamt bruk av projektgruppen.  Dokument och 

övriga filer kan läggas upp i projektet online. Det finns en kalender som hjälper 

deltagarna att se när allt ska göras och vara färdigt. Vidare finns en tidslinje med en 

kort sammanfattning av vad som gjorts. BaseCamp är inte specialiserad till någon 

speciell bransch och kan användas av vem som helst (Basecamp, 2015-04-16). 

3.6.3 Sharepoint 

Sharepoint är en plattform skapad av Microsoft, som innehåller många olika 

produkter och teknologier i ett samlat begrepp. Det är en serverprodukt som 

användaren ansluter till och det är en komplex plattform med många funktioner. 

Sharepoint hjälper företag och anställda att kommunicera, organisera, dela filer, lagra 

filer, utbyta idéer, samarbeta, samordna information/människor, få svar på frågor och 

utveckla sin kompetens. Plattformen tillåter användaren att skapa nya upplevelser med 

verktyg och internetstandarder. Vidare kan användaren hantera kostnader, risker och 

tidsförbrukning (Office, 2015-04-16). 

3.6.4 Byggnet 

Ett digitalt informationssystem från Arkitektkopia AB som ger aktörer kontroll över 

dokument i byggprojekt.  Byggnet består av: Byggnet Access, Verify, Subscribe och 

Secure (Arkitektkopia, 2015-04-16). Byggnet Access är ett system för lagring av 

dokument och ritningsrelaterad information. Fördelen med Byggnet Access som 

projektledare är en minskning av felkällor som gamla versioner av ritningar och att 

inte viktig information når ut till alla (Byggnet, 2015-04-16A). Byggnet Subscribe är 

en modul som tillhandahåller distributionslistor samt listor med aktörer och 

underentreprenörer. Fördelen med Subscribe är att det är enkelt att ange och ändra 

prenumeranter för handlingarna och få en överblick över vad som distributeras till 

vem och när (Byggnet, 2015-04-16B). Byggnet Verify är en mobilapp där alla i 

projektet har möjlighet att kontrollera att de har rätt information genom att skanna en 

QR-kod. Applikationen erbjuder även en avvikelserapportering som automatiskt knyts 

till rätt handling (Byggnet, 2015-04-16C). Byggnet Secure innehåller uppföljnings- 

och spårningsfunktioner som gör det enklare att följa upp den utskrivna 

dokumentationen som spridits under ett projekt (Byggnet, 2015-04-16D).  

3.6.5 iBinder 

iBinder Byggprojekt är ett enkelt och säkert hjälpmedel för all dokumenthantering i 

ett projekt. Principen följer den klassiska byggpärmen. Alla kan förstå och använda 

systemet direkt. iBinder har funktioner som passar allt från komplexa byggprojekt till 

små projekt. Kostnaden styrs av projektets budget och inte av antalet användare eller 

uppladdade filer. Fördelen med att använda sig av iBinder är att den har en kort 

inlärningstid, den har en checklista för vem som gör vad och när samt en inbyggd 

viewer och har en kostnadsfri support (iBinder, 2015-04-16).   
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3.6.6 BIM 360 Glue 

Detta system är moln-baserat för BIM hantering och samarbete. Systemet förenar hela 

projektteamet och strömningslinjer direkt från BIM samt samordnar arbetsflöden.  

BIM 360 Glue ger tillgång till den senaste projektmodellen och data var som helst och 

när som helst genom hela projektets livscykel. Detta system hjälper till vid 

multidiciplinerat team att snabbt identifiera och lösa samordningsproblem. Fördelar 

med BIM 360 Glue är att man direkt kan skicka notiser till resterande projektteam. 

Modeller och information kan laddas ner och tittas på offline (iTunes, 2015-04-16). 

Modellen och dokument kan även ses på plattor och bärbar teknik direkt på 

arbetsplatsen (Autodesk, 2015-04-16A). BIM 360 Glue finns enbart tillgänglig på 

Engelska (Autodesk, 2015-04-16B).  

3.6.7 Virtuellt byggande och konstruktion  

Design och konstruktion, VDC, är en integrerad process där både arkitekt och 

konstruktör använder sig av 3D BIM, Byggnadsinformations modell, kombinerad med 

4D scheman och 5D kostnadsberäkningar. En virtuell modell skapas i denna process 

innan produktionen börjar. Den kommer fungera som en projektportal där all 

information är strukturerad och uppdaterad. För att uppnå bästa resultat bör modell, 

scheman och kostnadsberäkningar vara koordinerade från start. BIM bör användas 

från början för att höja kvalitet och samordning. Därefter kan den användas genom 

hela byggnadens livscykel (Jones, 1998).    

3.7 Nya projekteringskoncept    

Integrerad projekt leverans, (IPD), är nyckeln till att all information, alla 

hänsynstaganden, kriterier, begränsningar och karaktärsdrag följer med från 

utredningsskede till den slutliga designen. För att genomföras behövs ett projektteam 

som involverar arkitekt, konstruktör och andra specialister med ett problemorienterat 

förhållningssätt till arbetet. Ett så kallat ”Big Room”-tänk innebär att kommunikation 

ska ske öppet och underlätta processen mellan aktörerna (Jones, 2014).    

Efter undersökningar tog Jones (2014) fram en lista med de projekteringsproblem som 

beställare, konstruktör och arkitekt lägger störst vikt vid. Fyra av de sex viktigaste 

problemen borde lösas redan i utredningsskedet och för alla sex skulle ett ökat 

samarbete förbättra förutsättningarna för att lösa problemen. Samarbetet mellan 

beställare och arkitekt upplevs som bra medan samarbetet mellan beställare och 

konstruktör var mindre märkbart. Hypotesen om att en viktig faktor i beslutstagande 

är att alla människor löser problem på olika sätt utifrån deras sätt att tolka, identifiera 

och förstå objekt bekräftades (Jones, 2014). Startpunkten är att skapa en miljö för 

aktörer som främjar ett större samarbete. Därigenom fås verktygen och informationen 

för att lösa kostnads-, konstruktions-, tids-, kvalitets-, hållbarhets-, miljö-, 

säkerhetsfrågor som kan uppkomma innan produktion. Därefter kan frågorna följas 

upp genom hela produktionsprocessen (Jones, 1998). 

Det finns en klyfta mellan beställare, arkitekter och konstruktörer. Primärt uppstår 

denna eftersom beställaren har svårt att förstå 2D-ritningar, vilket i sin tur leder till att 

beställare vill utforma en kravspecifikation. Sekundärt för att beställaren inte kan 

föreställa sig eller förstå hur utformningen kommer se ut efter systemutformningen 

(Lertlakkhanakul et al, 2008). 
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Det saknas en funktion för arkitekter att hantera och spåra ändringar efter att kundens 

krav förändras under projekteringsprocessen (Kiviniemi, 2005). I syfte att lösa 

problemen har "User Pre - Occupancy Evaluation Method (UPOEM) inrättats (Shen 

et al 2011). UPOEM utvecklades för att förbättra kommunikationen mellan arkitekt 

och beställare genom att applicera BIM och aktiv användarsimulering. Dessutom 

inkorporera beställarens krav och feedback (Shen et al, 2013). 

3.8 Sammanfattning av valda teorier 

De valda teorierna ska ge läsaren en helhetsbild och förståelse kring hur 

kommunikation och information hanteras. De ska även belysa andra aspekter som är 

viktiga att ta upp, exempelvis vilka problem det finns i branschen och projekterings-

processen samt vilka befintliga portaler det finns. Samarbete och kommunikation är 

två viktiga begrepp i projekteringsprocessen för att den ska fungera och alla känna sig 

tillfreds med det slutliga resultatet. Olika entreprenadformer, upphandlingsformer, 

ersättningsformer och samverkansformer beskrivs för att belysa att även detta 

påverkar projekteringsarbetet och kommunikationen.
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4 Empiri 

Detta kapitel redogör för empirin i arbetet. Tekniken som valts är intervju och den har 

genomförts med uppdragsansvarig, byggnadsingenjör och två arkitekter. 

Respondenterna benämns uppdragsansvarig, byggingenjör, arkitekt 1 och arkitekt 2 

för att ta etisk hänsyn, för att upprätthålla sekretess och anonymitet. För mer 

information om respondenterna och fullständiga intervjuer se bilagor 1-6.  

4.1 Förstudie 

Den största utmaningen är de mjuka parametrarna, att få en projektgrupp att fungera 

och hitta en plattform med gemensamma rutiner där involverade ”pratar samma 

språk”. Idag är det vanligt att alla aktörer är med i ett tidigt skede, vilket beror på 

projektets storlek och komplexitet. Något som fungerar bättre än den klassiska bygg-

processen är när aktörerna arbetar som ett team och får fram resultat gemensamt. Vid 

varje överlämning förloras information. Ett problem som uppstår är att grundliga 

utredningar aldrig resulterar i dokument utan enbart ett utlåtande.  

Ett återkommande problem är att beställarens önskemål inte uppfattas av alla aktörer, 

då den förloras i överlämningarna. Projekt som fungerat bra är partneringprojekt, där 

aktörerna upphandlas i ett tidigt skede. Alla har ett gemensamt mål och är med från 

början. Partnering tvingar fram samarbetsegenskaper, vilket är bra. För att 

effektivisera arbetet behöver inte partnering användas utan det räcker med att 

formulera bra ramar för projektet (Uppdragsansvarig, 2015-02-25).  

4.2 Problem/Svårigheter 

Att uppfylla kundens önskemål kan vara svårt, eftersom det lätt kan uppstå 

missförstånd. Främst för att beställare och aktörer ofta inte talar samma språk. 

Aktörerna upplever att det är svårt att ställa frågor till beställaren som de förstår och 

svarar korrekt på. Kommunikation och sammanhållning mellan aktörer är viktigt för 

att uppnå beställarens förväntningar på bästa möjliga sätt. Det stora problemet är att 

ingen vet vilken information andra aktörer vill ha. Därmed fås mycket information, 

som tar tid att sortera utefter relevansen av det egna arbete, vilket även leder till att 

väsentlig information försummas. Det borde finnas en möjlighet att ställa en fråga och 

få ett konkret svar, utan att behöva sålla dokument. Dessutom är BIM som verktyg 

något som nästan aldrig används i Jönköping utan enbart som ett vanligt 3D 

projekteringsverktyg (Uppdragsansvarig, 2015-04-09). 

Planering och struktur är det största problemet. Regelbundna möten är inte alltid 

möjligt att planera för. Även regulariteten gällande informationsdelning och komm-

unikation mellan aktörer brister. Krav på miljöbyggnad kommer in sent, och borde 

vara med från start i en specifikation. Möjligtvis beror det på tidsbrist i tidiga skeden 

som gör att det inte utförs då (Arkitekt 1, 2015-04-09).  

Bristande samordning är projekteringens största fiende. Samordning mellan aktörer är 

ett problem, då det är svårt att härleda ansvarsområden. Utomlands är det många 

gånger arkitekten som är projektledare eftersom det är denna som besitter helhets-

bilden. Alla använder inte BIM och Revit. Fördelen med BIM är att allting lever. Om 

något krockar i programmet kommer det även att krocka i verkligheten. Problemet 

med BIM är att allting tar så mycket längre tid. Många gånger finns ingenting färdigt 

under en lång tid, eftersom komponenterna är beroende av varandra i en 3D modell. 

Men när komponenterna klaffar kan alla ritningar bli klara på en dag. Det kommer att 
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ta tid för beställare och entreprenörer att förstå att det är en annan process (Arkitekt 2, 

2015-04-09).  

Problemen handlar inte så mycket om roller i projekten utan om kommunikation 

mellan olika instanser, beställare som är otydliga och krav som förändras. Det 

svåraste är att man ofta besitter fel information eller att man har rätt information som 

två timmar senare inte stämmer längre eftersom saker och ting förändras ständigt. Får 

man ett uppdrag via mail, och detta feltolkas, kan man jobba på fel saker innan det 

reds ut. Här i Sverige styr ekonomin väldigt mycket projektet. Visionen kan beräknas 

och beskäras så att det inte längre är samma byggnad eftersom nedskärningarna 

orsakat att vissa effekter och tankar försummas (Byggnadsingenjör, 2015-04-27).   

4.3 Kommunikation och information 

Brister i kommunikationen beror på att det är många inblandade. Information förs inte 

vidare och aktörer sitter på olika information. Om ett möte missas på grund av 

tidsbrist eller annan anledning är det svårt att få grepp om informationen och förstå 

vad det handlar om. Informationshanteringen i ett projekt består många gånger av 

mail. Då gäller det att själv hålla koll på vad man har frågat och svarat, till olika 

aktörer. Jag har själv börjat göra en "att-göra-lista" (Arkitekt 1, 2015-04-09). 

Det finns ingen struktur på hur information ska se ut och levereras. Det finns ingen 

standard för kompetens kring BIM. Det finns många initiativ men med begränsat 

fokus. Det finns ingen informationshantering eller kommunikation som berör helheten 

av ett projekt (Uppdragsansvarig, 2015-04-09). 

Mycket kommunikation går idag via mail och enklare portaler så som iBinder där filer 

kan hämtas och delas. Det går att välja vilken information som ska laddas in till sin 

egen modell. Projekten borde inte ligga på datorerna utan i ett moln där alla jobbar i 

samma projekt. Då vet man att man alltid har den senaste informationen (Arkitekt 2, 

2015-04-09). 

Kommunikation och informationshantering sker allra mest via mail eller per telefon. 

Detta resulterar i att beslut som tagits per telefon saknar pappersbevis. Många har ett 

eget bibliotek av mappar i sin outlook. Nackdelen med mail är att du inte kan räkna 

med att få svar snabbt. Ofta sker kommunikation direkt mellan aktörer och andra som 

kan vara intresserade av informationen får en kopia. Det är då viktigt att veta hierarkin 

inom ett projekt för att veta till vem man ska skicka vad (Byggnadsingenjör, 2015-04-

27).    

Arkitekt 1 är säker på att arbetet kan förenklas genom bättre kommunikation men vet 

inte riktigt hur det ska gå till. Arkitekt 2, uppdragsansvarig och byggnadsingenjör tror 

absolut att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation och 

informationshantering.  

4.4 Projektportaler 

Införandet av en projektportal kan vara till hjälp vid strukturering av arbetet. Om en 

projektportal genomförs på rätt sätt så finns behovet av den. De funktioner som skulle 

vara nödvändiga är: mail, chatt, bibliotek, samtalslogg, tillgång till andra konsulters 

filer, en intern och en extern att-göra-lista. Även en kalender med deadlines och 

tidsplanerare som uppskattar hur lång tid saker tar (Arkitekt 1, 2015-04-09).  
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Att använda sig av projektportaler är en klar fördel i stora projekt, i små projekt 

mindre nödvändigt. Oftast finns det mycket finesser i de befintliga projektportalerna 

men de funktioner som skulle vara relevanta är datum, deadlines, version, status och 

revideringsbokstäver. Projektportaler får inte vara för komplexa. Desto mer 

information du har att välja på desto mer fel kan du bygga. Detta gäller även när flera 

jobbar i samma modell, då det är viktigt med vem som äger vad. Arbete som 

involverar att testa sig fram är livsfarligt att göra live (Byggnadsingenjör, 2015-04-

27).     

Införandet av en ny projektportal kan bli klockrent, speciellt om aktörer får utforma 

den med information som de vill ha. Det finns många projektportaler som handlar om 

enbart filutbyte och informationsutbyte men inte om de andra bitarna i ett projekt. Det 

är svårt att få en projektportal att fungera i en ny projektgrupp då det krävs kunskap, 

ibland även utbildning. Hade var och en kunnat säga exakt vad de vill ha, via en 

projektportal, hade det varit kanon. Befintliga portaler är för användarvänliga. Det 

skulle behöva ställas lite krav på att de som är med i projektet har kompetens för att 

använda sig av en portal. Krav behövs för att utveckla något. Flexibilitet och inga 

begränsningar skulle vara finesser som behövs, där arbetsflöden ska kunna ställas upp. 

Juridiskt sett är det klockrent att ha alla beslut som fattas under hela projekteringen 

dokumenterat på samma ställe. För projektets skull skulle det ligga bättre där än i alla 

mailboxar. Då det är väldigt stor spridning på kompetens och ålder i branschen kan 

det vara svårt att få det att fungera om inte alla förstår. Ska det genomföras ska en 

beställare eller ett ombud som handlar upp aktörer ställa krav på att alla använder sig 

av en projektportal (Uppdragsansvarig, 2015-04-09).    

Det finns befintliga projektportaler, enkla varianter, och alla vill ta den enklaste vägen 

till resultatet. Alla funktioner finns redan men de finns inte samlat på ett ställe. Många 

portaler håller koll på dokument men inte projektets flöde och jobbet som utförs varje 

dag. Det är lätt att information faller bort med mail.  En chatt där alla kan se vad som 

sagts med historik hade varit bra. Att ha uppsikt över informationen är det viktigaste. 

Allting kostar. Det handlar om att folk ska se fördelen med det. Portalen skulle vara 

en bra mötesplats för att diskutera och finna lösningar på problem som man kanske 

annars gör under möten. Att man har ett team som är med igenom hela projektet 

behövs för att en portal och BIM ska fungera så bra som möjligt. En ny projektportal 

skulle vara sammankopplad med BIM för att integreras med projekteringen (Arkitekt 

2, 2015-04-09).   
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4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 

Samtliga respondenter ser ett problem med samordning eftersom det är många aktörer 

involverade i ett projekt. Samtidigt är det svårt att veta vart informationen ska och 

vem man ska kommunicera med.  Det är viktigt att planera och samordna alla aktörer 

till ett team och härleda ansvarsområden så att alla arbetar mot samma mål. Det 

kommer att ta tid för branschen att ställa om till en annan typ av process med fokus på 

BIM som projekteringsverktyg.  

Det finns ingen struktur över hur information och kommunikation ska förmedlas. 

Många i branschen använder sig av mail och telefonsamtal vilket medför att 

informationen ofta inte förs vidare eller når alla. Samtliga respondenter är eniga om 

att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation och informations-

hantering.   

Helhetsbilden bland samtliga är att projektportaler kan vara en lösning men att 

kompetens och vilja är något som branschen måste utveckla. Det finns olika befintliga 

projektportaler men dessa används inte av alla. För det första för att portalen inte har 

alla funktioner som eftersträvas. För det andra att beställare och ombud inte ställer 

krav på att det behövs. För det tredje medför portaler en extra kostnad för företag då 

det kräver utbildning av personal för hantering av projektportaler.    
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5 Analys och resultat 

Nedan följer en analys av insamlad empiri i relation till det teoretiska ramverk som 

insamlats för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå målet. Teorin ligger som 

grund för analysen och empirin är en verklighetsskildring som sätts i relation till 

teorin.  

5.1 Analys 

Samarbete mellan arkitekt och beställare är bra, medan samarbetet mellan beställare 

och konstruktör är mindre bra. En av anledningarna är att beställare ofta har svårt att 

förstå systemhandlingarna. Ett annat problem är att aktörer och beställare pratar olika 

språk, något som uppdragsansvarig intygar. Teknik utvecklas ständigt vilket kan göra 

det svårt för beställare att begripa visualiseringsverktygen. Därför är det viktigt att 

utveckla tekniker som möjliggör att alla involverade i ett projekt kan följa processen.  

Under projektets gång kan beställares önskemål och krav förändras, vilket resulterar i 

att information inte når ut till alla aktörer. Det saknas en mekanism för aktörer att 

spela in, hantera och spåra ändringar efter att krav har förändrats under 

projekteringsprocessen. Att beställarens önskemål inte uppfattas likadant av alla 

aktörer, där information förloras i överlämningarna, är något som uppdragsansvarig 

upplever som ett återkommande problem. Arkitekt 2 upplever att information inte är 

konsekvent vilket medför att beställare inte blir nöjda med resultatet. Undersökningar 

visar att när beställaren känner sig delaktig i ett projekt blir denna oftast nöjd med 

resultatet. Bra resultat anser arkitekt 2 är viktigt eftersom arkitekter och konstruktörer 

ofta upplever ett personligt ansvar för projektet. Beställare har svårt att förstå 2D-

ritningar, vilket ökar risken för missförstånd. Pre- occupancy evaluation är en metod 

där aktiv användarstimulering används tillsammans med beställarens krav. Feedback 

ska hjälpa beställaren att visuellt föreställa sig projektet.  

För att få en lyckad design krävs intensivt samarbete mellan arkitekt och konstruktör 

eftersom radikal arkitektur kräver avancerad konstruktion. Färre missförstånd mellan 

arkitekt och konstruktör gör att resultatet blir bättre. Arkitekt 2 upplever att 

samordningen är det största problemet, då det är svårt att veta vilka ansvarsområden 

involverade har, något uppdragsansvarig intygar. Ofta finns det för mycket 

information, vilket bidrar till att det blir svårt att hitta det som är relevant för sitt 

individuella arbete, berättar uppdragsansvarig. Vidare är det viktigt att veta vilka 

funktioner som är kritiska och nödvändiga. En identifiering av de funktioner som 

beställaren värderar högst. På så sätt vet aktörer vad som ska prioriteras under arbete 

och beställarens krav och mål kan uppnås.  

Byggbranschens komplexitet medför att information måste tolkas och kommuniceras 

rätt av alla involverade. När många olika aktörer är inblandade blir det svårt att hålla 

ordning på relevant information menar arkitekt 1. En förutsättning för att producera 

lyckade projekt är att kommunikation och informationshantering fungerar tillfreds-

ställande. När aktörer kommer in i ett tidigt skede i projekteringsprocessen ökar 

möjligheten för ett effektivt och konsekvent samarbete, något uppdragsansvarig håller 

med om. Fokus bör därför ligga på att effektivisera kommunikationen i 

projekteringsskedet. En kommunikationsplan skulle kunna upprättas för att strategiskt 

kunna följa kommunikationens vägar, men det är sällan detta tillämpas i praktiken.  

Uppdragsansvarig beskriver att det är många möten, mail, telefonsamtal och enstaka 

gånger genomförs projekt med hjälp av projektportaler. Detta tyder på att 
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byggbranschen står inför en teknisk utveckling där kompetens i de olika företagen är 

en viktig faktor för framgång. Enligt samtliga respondenter fungerar kommunikation 

och informationshantering bra internt men sämre mellan aktörer. Arkitekt 1 berättar 

att det är något som ofta diskuteras internt, men att de inte kommit fram till en hållbar 

lösning. Uppdragsansvarig förklarar att det inte finns struktur för hur information ska 

levereras och ingen generell standard för informationshantering.  

Partnering är en samverkansform där alla aktörer blir upphandlade från start och 

därmed samarbetar från början. Partnering lägger fokus på de mjuka parametrarna 

vilket resulterar i att aktörerna har samma mål och större kundfokus. 

Uppdragsansvarig menar att partnering tvingar fram samarbetsegenskaper, vilket är 

bra, men att partnering inte ska behövas för att samarbete ska fungera. Istället för att 

skriva på ett partneringkontrakt, kan ramar läggas upp där en projektgrupp arbetar 

gemensamt mot ett projektmål menar uppdragsansvarig. Teamkontrakt är ett 

komplement till projekteringen vilket möjliggör att aktörerna har gemensamt 

projektmål och förhållningssätt kring värdegrund och kommunikation. På så vis får 

aktörerna en vägledning och styrning som resulterar i ett framgångsrikt projekt.  

Det finns befintliga portaler, skräddarsydda för olika företag beroende på vad som 

efterfrågas. Detta resulterar i att alla använder olika portaler och någon måste ge vika 

när två företag med två olika portaler ska samarbeta. Fördelarna med att använda sig 

av en projektportal är att alla dokument är samlade. Det handlar om tekniskt kunnande 

och utveckling, vilket branschen behöver anamma förklarar arkitekt 1.  

Många av de portaler som finns tillgängliga är för användarvänliga, för simpla, vilket 

medför att de inte uppfyller sin maximala funktion påstår uppdragsansvarig. 

Portalerna som studerats har relevanta funktioner, men är inte anpassade för 

byggbranschen. Han menar även att det är stor spridning på erfarenhet och 

kompetens. Av den orsaken bör beställare ställa krav på att involverade aktörer ska 

använda portaler.   

Företag betalar för att använda projektportaler samt för att utbilda personal, vilket 

medför att det är en utvecklingskostnad. Om företag skapar egna portaler och rutiner 

blir det kostsamt med en omställning till en branschspecifik portal. Nackdelen idag, 

förklarar uppdragsansvarig, är att staten inte har generella krav på vilken standard och 

verktyg ett företag ska använda sig av.  

Arkitekt 2 berättar att i Storbritannien används BIM 360 glue som är direkt kopplad 

till Revit och kan dessutom kopplas till BIM 360 field, som används direkt på 

produktionsplatsen. Uppdragsansvarig och arkitekt 2 förklarar att BIM inte används i 

full utsträckning i Jönköping, utan att det fortfarande är vanligt med 2D-ritningar. 

Vidare förklarar de att om användningen av BIM i Jönköping hade utvecklats hade 

även projekteringsprocessen effektiviserats.  
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5.2 Hur hanteras kommunikation och information i 
projekteringsarbetet?  

I det vardagliga projekteringsarbetet används mail och telefon, kommunikationsmedel 

där information är svår att lagra. I denna typ av kommunikation blir det många led av 

informationsöverföring vilket medför att information försummas mellan aktörerna i 

kommunikationsledet. Projektportaler används, men inte i samma utsträckning 

eftersom det saknas kompetens och funktioner samtidigt som det medför en kostnad 

för företagen.  

Arkitekt 2 gav ett konkret exempel där problemet, för beställaren, till en början var av 

teknisk karaktär, men som sedan resulterade i ett arkitektoniskt problem. 

Projekteringen blev komplicerad eftersom involverade hade olika bild av projektet. 

Problem uppstod eftersom ritningar blev försenade och aktörer var svåra att nå. 

Projektet var även ritat i AutoCad vilket gjorde det svårt för projektörerna att spåra 

ändringar samtidigt som ritningarna inte stämde överrens. Resultatet av detta blev ett 

försenat och dyrt projekt.   

Brister i kommunikation och informationshantering kan medföra att slutresultatet inte 

uppfyller beställarens krav, som figur 5 nedan visar, samtidigt som tid och kostnader 

kan överskrida budgeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. En illustration av ett kommunikationsled där information försummas mellan 

kommunikatörerna, där alla aktörer inte tar hänsyn till beställarens önskemål. 
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5.3 Vilka för- och nackdelar finns det med de befintliga 
projektportalerna?   

Det finns många olika projektportaler. Byggnet och iBinder är dokument-

hanteringsprogram och är användarvänliga. En nackdel med dokumenthanterings-

program är att dessa inte hanterar kommunikationsproblem, vilket medför onödiga 

investeringskostnader.  

ProjectPlace och Basecamp är användarvänliga dokumenthanteringsprogram 

kompletterade med planerings- och kommunikationsfunktioner. Dock saknar Project-

Place funktioner som Basecamp har och tvärtom. 

Sharepoint är en plattform som kräver online anslutning från alla deltagare och 

besitter oändligt många funktioner och finesser. Nackdelen med Sharepoint är att det 

krävs kompetens och den är svår att lära sig. Variationer av funktioner och finesser 

medför en irrelevans för byggbranschen.  

Även om all information är samlad löser det inte problemen hävdar Arkitekt 2. Det 

krävs fortfarande att aktörerna laddar upp dokumenten med jämna mellanrum så att 

alla arbetar med den senaste filen, förklarar han. Arkitekt 2 tycker istället att fokus i 

framtiden bör ligga på att jobba i en moln-baserad projektportal. När filer uppdateras 

automatiskt minskar omtag och risken att besitta felaktig information.    

Den generella fördelen med alla projektportaler likställt med verbal kommunikation är 

att dokument och information är samlat på ett ställe. Det blir enklare att spåra 

förändringar och följa projektets utveckling. Via en projektportal kan informationen 

cirkulera enklare mellan aktörerna utan att förvrängas eller ändras som figur 6 nedan 

visar. Nackdelen med samtliga portaler är att det krävs en viss kompetens och 

användarvänlighet samtidigt som det krävs arbetstäckande funktioner för att det ska 

vara lönsamt att investera. Många portaler är skräddarsydda för ett företag, vilket 

medför att arbetet kan försvåras för utomstående aktörer. Ingen av ovan nämnda 

portaler är kompletta och utformade för byggbranschen.    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Kommunikation genom en projektportal där all kommunikation 

och information är samlad. 
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5.4 Hur skulle en ny projektportal utformas för att optimera 
användandet?  

Branschen använder sig av Revit, men väldigt sällan BIM i sin helhet förklarar 

Arkitekt 2. För att optimera användandet av nya kommunikationsmedel krävs det 

utbildning och vilja av branschen. Det har framkommit att det är viktigt att ta reda på 

vad aktörerna vill ha i en projektportal. En projektportal baserad på de funktioner som 

arkitekter och konstruktörer vill ha är en portal de skulle använda. Resultatet visar att 

aktörer gärna ser att allt är samlat och sammankopplat på en plats. Arbetsflödet hade 

förenklats om alla hade arbetat i BIM hävdar arkitekt 2.  

Ett bibliotek/arkiv, där gamla projekt lagras, är en funktion som behövs. Detta 

framkom vid studier av befintliga portaler, program och plattformar. Funktioner som 

respondenterna tyckte var viktiga var kommunikationsfunktioner, exempelvis: chatt, 

samtalslogg och kontaktuppgifter.  

Arkitekt 1 skulle gärna vilja se att-göra-listor för ett projekt där alla vet vad som ska 

göras och vilka ansvarsområden samtliga har. Kalender med deadlines och 

besiktningar ansågs också vara viktiga.  

Något som uppdragsansvarig saknar med de befintliga portalerna är någon typ av 

standardkontroll samt en kravspecifikation rörande vad som prioriteras och vad som 

är viktigast för beställare.  

Byggingenjören tar upp funktioner så som datum, deadlines, version, status och 

revideringsbokstäver och menar att en projektportal inte får vara för komplex. 

För att optimera användandet behövs en bra samordningsfunktion, förklarar arkitekt 1, 

där samtliga aktörer kan se tidsplanering och projektflöden. Något som även 

uppdragsansvarig/konstruktör intygar. Vidare skulle det vara lämpligt med en tydlig 

funktion som visar hur långt projektet är gånget, där punkter bockas av och alla kan se 

var i processen man är.  

De huvudfunktioner som undersökningen har fått fram visas i figur 7 nedan. Dessa 

ska skapa en struktur på all informations- och kommunikationshantering i ett projekt.  

 

Figur 7. Funktioner som efterfrågas av aktörer i projektportal. 
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5.5 Koppling till målet 

Målet med detta arbete är att ta fram ett underlag för en ny projektportal till 

projekteringsprocessen.   

Första frågeställningen, vilket bekräftar problemet i dagens projekteringsarbete 

gällande kommunikation och informationshantering, belyser att det är svårt att lagra 

och återkoppla information. Så som information och kommunikationsledet oftast ser 

ut så är tolkningsfrågor och informationsförluster vanliga anledningar till fel. Det 

finns alltid en mänsklig faktor i byggbranschen som orsakar feltolkningar men med 

tydligare riktlinjer kan dessa minskas. 

Andra frågeställningen, syftar till att redovisa några befintliga projektportaler som 

nämnts under intervjuer och förklara varför dessa inte används. Företag utvecklar 

egna projektportaler anpassade efter sina egna behov utöver de portaler som redan 

finns på marknaden. Denna undersökning bistår med information och underlag för att 

genomföra en gemensam portal för byggbranschen i Sverige.  

Tredje frågeställningen, baseras på vilka funktioner som respondenterna i under-

sökningen ansåg vara användbara. Efterfrågade funktioner kombinerades med 

branschspecifika funktioner. För att alla involverade ska kunna använda sig av 

portalen krävs en användarvänlig projektportal.   

Som en sammanfattande analys av undersökningens resultat visar figur 8 nedan de 

olika funktioner som behövs i en projektportal för att optimera användandet. Med 

hänsyn till att den ska vara användarvänlig och byggbranschspecifik visar figuren ett 

underlag för vilka delar, funktioner och finesser som behövs för att optimera 

användandet. Portalens uppbyggnad fokuserar på ett flöde där informationen 

cirkulerar. Beställare och aktörer ska enkelt kunna hämta uppgifter från gamla projekt 

i biblioteket/arkivet. För att beställaren ska känna sig delaktig och tillfreds med 

resultatet krävs det att beställaren själv ska kunna kontrollera och följa processen.  

 

Figur 8. Uppbyggnad av ny Projektportal. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Nedan följer en diskussion kring undersökningens resultat, metod och begränsningar. 

Även slutsatser och förslag till vidare forskning anges i slutet.   

6.1 Resultatdiskussion 

Kommunikation, samordning, arbetsplats, beställare och bibliotek/arkiv är de 

huvudfunktioner som denna undersökning resulterat i. Huvudfunktionerna ska för-

enkla kommunikationsvägarna och göra dagens enkelriktade kommunikation till en 

flerriktad informationsöverföring.   

Undersökningen visar på att konstruktören har svårt att uppfatta beställarens krav, 

samtidigt som arkitekten besitter viktig information som övriga aktörer inte uppfattar i 

ett senare skede. Uppdragsansvarig saknar beställarens åsikt. Detta är ingenting som 

arkitekterna nämnt vilket visar på att de besitter den information de behöver och 

reflekterar inte över det. Detta är motiveringen till att beställaren får en egen funktion 

i projektportalen där processen enkelt kan följas. Beställaren kan i funktionen skriva 

ut kravspecifikationer, genomföra kontroller och fastställa en standard som alla 

aktörer kan följa. Samtidigt kan aktörerna enkelt se om beställaren vill göra ändringar.   

Det är viktigt att det finns standarder i ett projekt där det finns ett entydigt mål. 

Arkitekten förstår i många fall beställarens standard men det gör nödvändigtvis inte 

de resterande aktörerna. Är beställaren delaktig minskar risken för att aktörer arbetat 

med olika standarder och att budgeten inte håller.  

Det som författarna har upptäckt i de befintliga portalerna är att beställaren spelar 

väldigt liten roll. Större kundfokus där beställaren kan vara delaktig ska vara möjligt. 

De befintliga portalerna är enkla och likväl skräddarsydda med många funktioner, 

dock saknas ett flöde med information som går runt och inte linjärt. Att företag har 

olika portaler är inte hållbart. Många företag har redan investerat i en skräddarsydd 

portal, vilket kanske fungerar bra internt, men sämre externt. Detta skulle exempelvis 

kunna lösas genom att byggrådet eller staten sätter krav och förordningar angående 

användandet av en gemensam projektportal för att optimera byggprocessen.  

En vidare fundering är att koppla BIM till projektportalen där involverade arbetar i ett 

moln. Något som bör undersökas närmare i större städer och framtidsvisioner men 

som inte är relevant i Jönköping då få företag arbetar med BIM. En sådan funktion 

kräver kompetens och att samtliga aktörer arbetar med BIM.  

För att genomföra en implementering av författarnas projektportal kommer det att 

krävas en investeringskostnad för att alla ska vara med i utvecklingen. Det är 

kostnader som inte ingår i en budgetberäkning för ett projekt idag, men borde införas 

eftersom kommunikation och information spelar en stor roll för ett lyckat projekt. 

Framförallt ska portalen ses som en investering där tid och pengar kommer att sparas 

och främja en långsiktigtig hållbar utveckling inom branschen. Den digitala 

utvecklingen, ur ekologisk synpunkt, bidrar till att pappersformat och påfrestningar på 

miljön minskar. Genom att använda portaler gynnas även den sociala hållbarheten då 

mindre irritation och omtag resulterar i ett bättre samarbete och en positiv arbetsplats.  

Resultatet som denna undersökning har tagit fram är baserat på en stark teoretisk 

grund där kommunikation och informationshantering är ett problem. Därefter ökar 

arbetets validitet när intervjuer bekräftar att undersökningen är relevant.  
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Arbetet har genomförts med förutsättningar i Jönköping men kan även appliceras på 

rikstäckande nivå. Resultatet anser författarna är användbart eftersom det är baserat på 

erfarenhet från respondenterna, som anser att projektportalen skulle kunna underlätta 

projekteringsarbetet. Genom att optimera användandet av projektportaler kommer 

informationshanteringen i branschen att underlättas.  

Eftersom det redan finns befintliga projektportaler kommer införandet inte medföra 

ytterligare konsekvenser ur ett samhälleligt perspektiv. Däremot borde krav kring 

användandet av en branschspecifik projektportal utformas för att bidra till en hållbar 

utveckling i samhället.  

6.2 Metoddiskussion 

Den grundläggande litteraturanalysen har skapat ett bra underlag för undersökningens 

utveckling. Metoden har varit lätt att genomföra efter framtagande av ämne och 

litteratursökning. Att analysera och sammanfatta litterära texter och vetenskapliga 

artiklar är en bra metod för att ge en övergripande bild. Med denna metod är det 

viktigt att ha i åtanke kraven på kontrollerbarhet, förkastbarhet, fördomsfrihet och 

empiriskt stöd för att slutligen redovisa relevanta teorier och slutsatser. Denna metod 

brister när det eftersöks en verklig bild av problem och lösningar.  

Författarna har kompletterat teorin med en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Respondenterna har haft likadana förutsättningar för att ge ett reliabelt resultat och 

även stärka den externa validiteten. Därmed har samma frågor ställts till alla 

respondenter. Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant för att inga 

feltolkningar eller förvrängningar ska förekomma. Underlaget för frågorna har 

baserats på vetenskapliga teorier och litteratur. Teorin har sedan undersökts djupare 

med hjälp av empirin från den kvalitativa metoden.  

Frågeställningarna var formulerade konkret och med målet i åtanke. Samtliga 

frågeställningar har besvarats med hjälp av metodvalen och målet anser vi har blivit 

uppnått.   

Kvantitativa undersökningar hade gjort arbetet mer trovärdigt och det hade då varit 

möjligt att jämföra olika företag, kön, städer och yrkeskategorier med varandra. Med 

den tid och de förutsättningar som gavs för denna undersökning var författarna 

tvungna att begränsa arbetet och genomföra ett så trovärdigt resultat som möjligt i 

Jönköping.  

6.3 Begränsningar 

De avgränsningar som gjordes var relevanta eftersom de har inramat arbetet. 

Avgränsningen av entreprenadform är relevant men det har inte begränsat arbetet 

eftersom resultatet är anpassbart till alla entreprenadformer. Behovet är störst vid en 

generalentreprenad eftersom mer planering och samordning krävs. Dessutom är 

arbetet avgränsat till konstruktörs- och arkitektrollen eftersom de är delaktiga i många 

delmoment under projekteringen. Konstruktör och arkitekt är de som ofta nämns som 

huvudaktörer men även för andra involverade aktörer är det framtagna underlaget i 

denna undersökning relevant. Signifikansen i arbetet är rikstäckande dock behövs 

vidare forskning kring involverade aktörer, beställare och företag. Arbetets resultat är 

främst applicerbart i Sverige eftersom byggprocessen ser olika ut i olika länder.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Det formulerade problemet var att mycket tid och pengar gick förlorade på grund av 

omtag, som en följd av bristande kommunikation och informationshantering. De 

slutsatser författarna kommit fram till, som ligger till grund för problemet är: 

 Det finns många olika portaler vilket gör det svårt att samordna olika företag 

kring en som anses mest lämpad.  

 En branschspecifik portal saknas.  

 Kompetensnivån i branschen är inte konsekvent.   

 Projekt uppfattas olika av aktörer vilket resulterar i olika standarder i 

genomförandet.  

 Användandet av olika verktyg medför komplikationer i projekteringsarbetet. 

Detta arbete undersöker om det finns behov av en ny projektportal för att optimera 

användandet. Rekommendationer som författarna anser nödvändiga för en första 

version av en branschspecifik projekteringsportal är: 

 Beställaren ska få mer utrymme.  

 Ett flöde där information och kommunikation cirkulerar.  

 Tydligare kommunikationsåterföring som är spårbar.  

 Användning av samma projektportal i hela branschen.  

 Lägga resurser på att utveckla kompetenser för användning av projektportaler. 

Slutsatsen av denna undersökning: för att optimera användandet av projektportaler 

krävs det att en branschspecifik projektportal tas fram. Genom att ta fram en bransch-

specifik portal kan företag utbilda personal och investera i en portal med funktioner 

som uppfyller branschens och aktörernas krav. Därmed minskar kommunikations-

bristen och felhanteringen av information.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Arbetet kan utvecklas genom att undersöka vad beställaren har för synpunkter och 

vilka funktioner denne skulle anse vara relevanta. Det är viktigt att beställarens krav, 

verksamhet och process gynnas för att optimera användandet av projektportaler. 

Vidare kan även beställarfunktionen utvecklas genom att undersöka hur involverade 

beställare är i projekteringsprocessen och uppföljningsarbete. 

För att optimera användandet av projektportalen behövs det, som tidigare nämnts, 

ställas krav på att den ska användas. Detta krav kan komma från beställaren eller från 

staten. För att utveckla detta arbete ytterligare kan det undersökas hur beställaren kan 

ställa krav samt hur staten kan påverka användandet.
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      Bilaga 1 

Datum: 2015-02-25 
  

Introduktion av upplägg, syfte, tid och inspelning.  

 

1.Vilken titel har du? 15.44 

 

Uppdragsansvarig 

 

2.Hur länge har du jobbat med detta? 

 

3 år.  

 

3.Vad upplever du är den största utmaningen med ditt arbete? 

 

De mjuka parametrarna, att få en projektgrupp att fungera bra. Svårt med 

kommunikationen utåt mot kunden, att man pratar olika språk samt att det är svårt att 

hitta en plattform och rutiner. Informationsutbytet kan ofta vara ett problem, just för att 

man talar ofta olika språk och värderar olika saker.  

 

4.Arbetar du mestadels individuellt eller i samarbete med andra? 

 

Alltid i samarbete med andra. Alltid två personer eller fler.  

 

5.Hur tycker du detta fungerar? 

 

Jag tycker det fungerar ganska bra bara att som jag sa innan så skapar de mjuka 

parametrarna problem ibland.  

 

Projekteringsprocessen – illustration av den klassiska projekteringsprocessen och en 

liten förklaring av vad som sägs om varje skede  

 

6.Stämmer dina arbetsuppgifter överrens med den klassiska 

projekteringsprocessen? 

 

Stämmer väldigt bra överrens med så som man jobbar i skarpa lägen också. Sen är det 

väldigt varierande i vilka skeden vi kommer in i, varje aktör. Så att även om detta 

beskriver en väldigt klassiskt process så ser den väldigt sällan ut sådär. Och det beror på 

väldigt mycket på vilken typ av projekt det är, vem det är som bygger, vilken typ av 

upphandling man gör, storlek på projekt, typexemplet är väl när det är en väldigt erfaren 

byggherre som ska bygga, till exempel Vetterhem som ska bygga sitt tjugonde hus, dom 

har ju stenkoll på vad dom vill ha, dom kan i princip skriva ihop ett dokument: detta är 

det som vi vill ha, som arkitekten sedan kan ta fram, förslagshandlingar som kan ligga till 

grund för bygglov, och sen så kanske man kanske går över på systemutformning där man 

då följder den processen. Sedan så finns det ju andra byggherrar där det är kanske någon 

industri ute i Torsvik som säger att vi vill ha 4000 kvm terminal och vi skiter i resten: 

bygg. Så dom struntar egentligen i allting annat dom har ett krav och det är det enda som 

spelar roll då finns det ingen, dom här skedena går ihop mer då. Allting börjar i princip 

samtidigt, det är bara till att köra igång i princip och bygga för att det är så, för att det 

behöver inte utredas i varje skede hela vägen. Så det är väldigt olika vilket typ av projekt 

det är. Men, systemet som sådant är nästan självskrivet, att det är den vägen du ska gå. 

Sedan så blir det mer vanligt idag att alla aktörer är med så tidigt som möjligt i 

processen. Och det har väl mycket att göra med att projekt blir mer och mer komplexa. 
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Arkitekterna kanske vill ha en väldigt speciell utformning. Och då måste dom ha in en 

konstruktör i det tidiga skedet för att kunna se om den där spektakulära utformningen är 

rimlig. Så framför allt i projekt där det är arkitekttävlingar som till exempel så är vi inne 

samtidigt som arkitekten och tar fram en byggnad som dom vill, så att vi är med i från 

första början. Och det kommer till allting annat också. Är det ens möjligt? För det finns 

ju ingen idé att ta fram en förslagsritning på någonting som inte är möjligt att bygga. Så 

även om systemutformning och detaljutformningen i sin helhet ligger efter varandra så 

investerar dom lite i att lappa över. Jag skulle väl säga att det blir mer och mer så och att 

dom här tre staplarna pågår, eller alla fyra egentligen börjar samtidigt , i väldigt liten 

grad. Man behöver inte göra stora insatser till en början det är bara pytteliten att det 

fortfarande går parallellt man behöver ett bollplank i ett tidigare skede där det blir mer 

avancerade byggnader, bara svara på frågor eller gå in och styra om det är helt orimligt. 

Sedan så handlar det även om hur upphandlingen sker, och vilket typ av upphandling det 

är. Men i dom fallen där vi hjälper arkitekten då är vi upphandlade av arkitekten så att 

arkitekten har ju ett eget intresse och att presentera en byggnad som faktiskt är möjlig att 

bygga. Det ser inte bra ut för arkitekten när de kommer med planlösningar och förslag 

och sedan det första som händer i systemutformningen är att installatörerna säger att det 

måste vara större schakt och detta funkar inte där och konstruktören säger att detta är 

omöjligt. Det ser ju inte bra ut för arkitekten. Och då är det inte byggherren som handlar 

upp någonting, exempelvis Vetterhem, dom bygger ju inte själva, dom har ju bara en idé. 

Dom behöver inte handla upp allting det är bara det att i upphandlingen med arkitekten 

skriva in det att ni ansvarar för att ni ska presentera en förslagshandlin som är korrekt och 

rimlig. Det är ju bara en liten skrivelse, som inte görs i så utsträckning som det görs idag.  

 

7.Upplever du svårigheter med den klassiska projekteringsprocessen? 

 

Så som den ser ut där ja. Så som jag tycker att den borde se ut att allting börjar i tidigare 

skeden. Att det är en gemensam grupp som kommer fram till ett resultat, tycker jag 

fungerar bättre. Men i dom fallen där det ser ut såhär strikt att man tar fram ett 

byggnadsprogram och lämnar över det till en annan aktör, sedan är det en ny aktör som 

tar vid och börjar utreda, sedan när dom är klara med ritningarna för man över dom till 

någon annan. I dom skedena så missar man alltid någon väldigt mycket information vid 

varje överlämning. Det finns så mycket utredningar som är gjorda som inte resulterar i ett 

dokument eller i en skrivelse och då är det kanske byggherren som är med i 

utredningsskedet och upplever det som att "nu har ni alltid fattat precis alla våra behov" - 

sen kanske det bara är 90 procent av behovet som kom har kommit ner på papper, och 

som sedan lämnas över och sedan byggs huset och sedan så står dom där med dom här 

grejerna och sedan har det fallit mellan stolarna någonstans på vägen. Men dom som är 

med i den gruppen för dom är det självklart, de har varit med i diskussionerna, men den 

informationen följer ju inte med i överlämnandet. Och det ser jag som ett stort problem, 

och det kan i många lägen upphjälpas om byggherren som anlitar någon som är ansvarig 

projekteringen som följer med hela processen. Från utredningsskedet till gestaltning, till 

systemutformning till detaljutformning och kanske även ut i produktionen. Och se till att 

det blir klart. Att man har någon som har det ansvaret, men har man inte det så tror jag 

det är väldigt lätt att falla mellan stolarna.  
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8.I vilket skede kommer du in i ett projekt? 

 

Alla olika skeden. Vi hjälper byggherrar i utredningsskedena, innan arkitekten. Framför 

allt när det kommer till industri, när dom struntar i utformning och dom grejerna och det 

är mer en sekundär grej att se till att toaletterna har rätt storlek och liknande, men det är 

absolut inte det som är det primära. Så i utredningsskedena är det mycket industri, 

gestaltning är mycket arkitekter, att ta fram fräcka konstruktioner i deras förslag. 

Systemutformningen är där merparten av projekten börjar, där vi kommer in och ska lösa 

arkitektens gestaltning, ta fram en stomme och liknande. Att komma in i 

detaljutformningen händer väldigt sällan, skulle jag vilja säga. Men det har nog att göra 

med att dom som har varit med och gjort systemhandlingarna har ju ett väldigt stort 

försprång när det kommer till pris gentemot konkurenter, för tar man vid vid 

detaljutformningen då kan man ju inte använda det resultatet dom arbetat fram. Då får 

man börja på ny kula. Men tyvärr är det så att dom som har arbetat fram väldigt mycket i 

systemutformningen upplever att dom har projektet i hamn och lägger ju inte ett riktigt 

pris utan och dom gångerna vi har kommit till detaljutformningsskedet, trots att vi borde 

vara dyrare inte varit med från början, så kanske vi har legat på en tredjedel/fjärdedel av 

priset mot dom som varit med innan för att dom tycker liksom att nu har dom lagt 

tvåhundra tusen på oss här då kommer inte dom kasta det i soptunnan utan då lägger dom 

sig väldigt högt och sedan förutsätter dom att dom ska få det. Så att alla skeden, från 

början till slut.  

 

9.Finns det några problem som är ofta återkommande? 

 

Just brist i överlämningarna mellan dom olika skedena. Du får inte bakgrunden till ett 

önskemål från en byggherre utan du får det formulerat i ett teknisk program eller 

liknande. Och det är ju alltid tolkningsfrågor på vägen. Dom som har skrivit ner det där 

en gång, dom som har fått tillsägelse av beställaren, hur han vill ha det. Den 

informationen ska kommuniceras i väldigt många led och alla ska ha samma bild. Som 

dom som faktiskt ska bo i huset, eller dom som ska använda lokalen. Så ofta så är det 

väldigt lätt att följa de tekniska punkterna men det är svårt att göra bedömningen om dom 

tekniska punkterna stämmer överens med det brukaren faktiskt vill ha. Man får alltid lita 

på att den innan alltid pratar samma språk, och att dom har samma uppfattning, som 

andra aktörer.  

 

10.Hur lång tid tar det för dig att slutföra ett projekt?  

 

Det är verkligen jätteolika. Det beror på vilket skede man kommer in för oftast så är våra 

projekt svåra att definiera att det tar fyra veckor på heltid, utspritt över tre år. Att man gör 

lite utredningar åt beställaren, sedan gör man lite utredningar åt arkitekten, och sedan gör 

man detaljutformning, och sedan ska man bygga huset och sedan blir det någonstans här 

borta när huset står klart så gör man ju lite relationshandlingar och allting och sedan så är 

det ju två års besiktningstid och då man ju fortsätta hjälpa dom under den processen. Allt 

från korta projekttider, där det bara är vissa skeden, så kan det vara allt från en vecka till 

några månader. Sedan så finns det projekt som finns i 5-10 år. Det är en process som är 

mer eller mindre intensiv i olika perioder.  

 

Bestämning av Systemutformningens aktiviteter. 
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11.Hur ser ett vanligt projekt ut, vilka olika aktiviteter genomgår du?  

 

Första skedet är alltid att förstå uppgiften, alltså kartlägga vad det är som ska göras. Och 

då har man ju ofta ett byggnadsprogram, eller förslagsritningar som är en del av det och 

sedan får man ju ändå försöka se lite större och kritiskt mot det underlaget man får, för 

det primära är ändå att man ska ha en nöjd kund i slutändan. Så är det tvivelaktigheter i 

byggnadsprogram och förslagsritningar och kanske även systemhandlingar, då skriver vi 

ju ner dom, så fort projektet startat tar vi upp dom med beställaren så vi har förstått det 

här rätt och att man har en gemensam målbild så tidigt som möjligt. Det görs lite för 

sällan men jag brukar ju lägga väldigt mycket energi där. Kan man i tidiga skeden få 

samma målbild som kunden vill ha så kommer man alltid ha en nöjd kund och det gör ju 

också att man kan fokusera på att det till exempel står 10 punkter i byggnadsprogrammet 

så kanske det bara är en eller två av dom som slutkund faktiskt bryr sig om. Att man 

försöker hitta vad som är det primära i just det här huset. Det kanske är massa punkter 

som är av rent tekniskt art men även försöka förstå vad det här är för typ av byggnad. Är 

det en PR byggnad för er eller är det en industri i torsvik. Oavsett vad det är att man 

försöker hitta skaffa samma målbild som dom har. Och inte bara se det som ännu ett hus i 

processen . Alla värderar ju olika saker att försöka förstå den delen och få ner det och 

sätta ramarna tidigt. För ju senare man kommer in i den processen desto svårare är det att 

gå tillbaks och försöka korrigera något. Hamna rätt från början. Det borde läggas väldigt 

mycket tid på det. I tidiga skeden. Och efter det är det egentligen bara en 

implementeringsfas av allting. Rätt person på rätt plats som ska ta fram dom handlingar 

som krävs för att uppfylla kundens målbild. Och det är det som är den klassiska 

projekteringen. Oavsett vilket skede det är, så är det viktigt att man formulerar målbilden 

eller målkraven. Så att min del är ju ofta väldigt stor i tidiga skeden. Och när jag väl 

klickar på knappen så är det andra som gör allt jobb. Så min insats ligger väldigt tidigt, 

sätter upp alla ramar och sen är det andra som tar vid och gör själva jobbet. Och sedan 

när det är klart går jag in igen och granskar och kontrollerar att det som faktiskt kom ut är 

samma sak som jag satte upp innan. Och korrigerar det som inte stämmer överrens för 

det är ju samma information som kan tappas på vägen kan ju tappas internt hos oss. Och 

är jag då den som har målbilden från början och det är jag som granskar det som vi 

producerat. Och när jag tycker att det är uppfyllt skickar vi ut det till produktionen eller 

byggnation.  

 

12.Vilken aktivitet upplever du tar längst tid?  

 

I min roll så är det att sätta upp ramarna. Ibland känns det som att man jobbar vecka in 

vecka ut men man producerar aldrig någonting. Men så fort allting faller på plats så säger 

det bara shoof och så blir allting klart. Men i tidiga skeden i allting när man är beroende 

av andra aktörer jag frågar el. Kan jag göra såhär istället, ja men då måste han fråga 

sprinkler som i sin tur måste fråga beställaren. Det är så många led överallt och alla 

måste få saker och ting godkända av varandra. Så det är bara ett stort nät och alla ligger i 

olika faser vi som konstruktörer som är dom första som kommer in i projektet kanske 

förutom mark eller liknande. Vi måste ju i princip ha huset klart innan vi kan börja göra 

någonting. Men dom som vi ställer frågorna till deras insats kanske inte är fören om ett 

halvår så dom känner ju ingen press för dom har jättegott om tid medans vi skriker om 

besked. Så det ser jag nog det som tar mest tid att få fram information, så tidigt som 

möjligt. Och det är samma frågor i olika projekt. Vilket jag tycker är konstigt för dom 

frågorna jag får i ett projekt skriver jag ju ner så i nästa projekt av samma art då har jag 

frågorna färdiga för jag vet att frågorna kommer. Då är det bara till att skicka ut dom till 
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alla aktörer dom här frågorna brukar ni vilja veta. Och så får inte jag några frågor sen och 

det sparar ju mig en massa tid och tycker att alla aktörer borde på något sätt det här huset 

har ju byggts innan men ändå så finner man det gång på gång.  

 

13.Ge ett exempel på ett bra projekt du deltagit i? 

 

De projekt som jag tyckt gått väldigt bra är de projekt som vi kallat partneringprojekt där 

man i väldigt tidiga skeden handlar upp alla aktörer. Att man har ett gemensamt mål och 

att alla är med på det tåget från första början. Vilket gör att alla kommer in i sin 

projektering ungefär samtidigt. Och det har nog också väldigt mycket att göra med 

inställningen man har till projektet. I partnering så är det ofta så att beställaren väljer ut 

aktörer ganska selektivt och dom som har, man kanske inte värderar så mycket om vad 

man har för timpeng eller referenser tidigare utan hur man ser på projekt och kanske mer 

mjuka parametrar. Och det gör att man blir väldigt lika som projektörer, man tänker 

samma och man har väldigt stark kundfokus. och det är inte knutit till något speciellt 

projekt utan det är mer att man är en projektgrupp som man faktiskt förstår vad det 

handlar om.  

 

14.Vad bidrog till att detta blev bra? 

 

Jag tror inte att det är partnering i sig som gjorde det bra utan partnering i sig tvingar 

fram samarbetsegenskaper. Men det är väldigt många andra projekt som man jobbat med 

innan och är ett bra gäng. Där det blir minst lika bra resultat för då kommer det naturligt. 

Men kommer det inte naturligt så måste man tvinga fram det på något sätt.  

 

15.Och ett exempel på ett mindre bra projekt du deltagit i?  

 

Att man har en liten del i processen. Hur mycket än tid man lägger ner på att förstå vad 

det är man ska göra så tycker jag aldrig att det blir bra. Man går in och gör en liten 

punktinsats som man har inte helheten. Dom projekten tycker jag sällan blir bra. Dom 

kan bli bra för oss, ekonomisk, vi kan göra det som står på pappret på det vi ska göra men 

jag tycker inte det är samma sak som att det är ett lyckat projekt. För att kunden ska 

fortfarande bli nöjd med det dom får. Och kommer vi bara in i en liten del i processen så 

kan vi inte vara kritiska mot det som skett innan och vi förknippas fortfarande med det 

dåliga slutresultatet. Pågrund av att någon inte skrivit kravspecifikationen på korrekt sätt 

och det ser ju inte bra ut för oss. Även om vi gjort precis det som vi ska göra enligt 

pappret. Så dom projekten vill man egentligen inte göra även hur bra man än jobbat finns 

det alltid en stor risk att man upplevs som att man levererat något dåligt.  

 

16.Vad var orsaken till att detta blev mindre bra? 

 

Att det är en smal del av hela processen som inte borde vara huvudorsaken. Hade man 

hittat ett sätt att kommunicera allt som hänt innan på ett bra sätt så hade det ju inte varit 

ett problem. Hade man hittat ett sätt att prata samma språk borde det inte vara ett 

problem. Och så som det ser ut nu blir det ju mer och mer att fler och fler aktörer gör 

väldigt små delar i processen. Det är ju den riktningen vi går i. Och det ställer ju ännu 

högre krav på att den här informationen kommer fram korrekt det går ju inte åt andra 

hållet utan det blir mer och mer aktörer som gör väldigt små delar i projektet. I stora 

projekt då finns det ju byggnadsentreprenader där vi klassigt ser som NCC, Peab och 

Skanska där det finns jättemånga yrkesarbetare och snickare och allting det finns ju 
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samma entreprenörer som inte har en enda snickare som är rena projektledare dom 

handlar upp någon som gör plattan, dom har inte en enda snickare på plats. Dom bara 

administrerar projektleder och sedan finns det ytterligare ett steg när projektledaren ska 

göra det andra. Och då sitter det ju ekonomer som räknar på det och då finns det ingen 

som kan någonting om bygg. Och bara köper in dom som kan och gör det åt dom. Men 

det blir väldigt mycket upphandlingar och många olika aktörer. Som det inte var förr. 

Förr hade arkitekten mycket större del i projekten och sen var det kanske en entreprenör 

som tog vid och körde vidare på projektet. Men idag är det inte så och det ställer allt 

högre krav på informationsutbytet.  

 

17. På vilket sätt tror du att ditt arbete kan förenklas? 28.26 

 

Man skulle kunna börja väldigt enkelt med att alla aktörer skriver ner några punkter på 

ett papper exempelvis som att: brukaren som ska använda huset, är det två grejer som han 

tycker är kritiska då är det som ska lyftas fram hundra gånger i processen det ska inte 

bara stå i ett dokument någonstans på två rader utan det ska vara verkligen tryckas in på 

alla som kommer in. Men så är det inte idag. Man vet ju inte, man får dom här jättestora 

kravspecifikationerna och man vet inte vad som är viktigt och vad man ska tumma på. 

Och det gör ju också att, om man måste ändra något måste det utredas. Man vet inte om 

det här värderas för kunden, eller inte. Så alla frågor måste hela tiden lyftas upp och 

måste bollas. Men vet man liksom att dom här punkterna är kritiska dom här tio 

punkterna är inte nödvändiga, men vi vill ha det såhär. Resten bryr vi inte oss om, då kan 

alla hantera på ett annat sätt. Då lägger ALLA väldigt stort fokus på dom här första 

punkterna som är kritiska. Och sedan dom fem första punkterna brukaren sedan kommer 

titta på när han kommer använda huset. Dom punkterna längst ner dom kommer inte 

brukaren kolla på. Sen ska ju alltig fortfarande vara korrekt, enligt regler, normer och så 

vidare. Men väldigt mycket är ju värderingar, tolkningar, sådant som inte riktigt går att 

formulera heller. Men vet vi om kunden vill något speciellt, då tar vi i lite extra för att vi 

vet att brukaren verkligen värderar detta. Då lägger man inte sig på ett normkrav, så man 

klarar sig rent juridiskt om det skulle hända något. Då går man faktiskt ett steg till. Men 

vet man inte om det, då går man bara enligt normkrav, rakt igenom. Och skulle det bli 

fel, då har alla sin rygg fri för att man har bara följt alla lagar men kunden är fortfarande 

missnöjd.  

 

18.På vilket sätt tror du att ditt arbete kan effektiviseras?  

 

Det är egentligen lite samma sak, för att istället behöva gå igenom tusen sidor av 

utredningsmaterial för att kunna formulera bra ramar, hade man haft ett a-4 med det som 

var viktigt. Det är klart det hade effektiviserat saker och ting. Men även att ha en struktur 

exempelvis som en projektportal men informationsutbyte. Som är välstrukturerad, för det 

tar ofta ett tag innan man lär sig vem som ska svara på vilka frågor, hur informationen 

ska distribueras, detta tar väldigt lång tid.  

 

19.Vilken erfarenhet har du av samarbete med arkitekter? 

 

Arkitekten är alltid med. Ibland arbetar vi i samma team, och ibland i samma projekt. 

Och ibland så dom våra kunder när vi hjälper dom i gestaltningsskedet. Och där är vi två 

ganska skilda upplevelser. För är man anlitad av en arkitekt, då är det för att dom värnar 

om sin utformning och att den ska kunna gå att genomföras. Inte att dom gör ett förslag 

och att det första som händer är att konstruktören gör om och förvanskar deras byggnad. 
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Vilket i fallet är väldigt ofta. Jag tror att dom arkitekter som insett det, oavsett hur fint 

dom ritar, i gestaltningsskedet, fungerar det inte så kommer allting vara en kompromiss i 

efterhand. Men tar dom med alla aktörer så tidigt som möjligt då kan dom faktiskt få 

igenom sin vision. Då kan dom påverka saker och ting. Annars så får dom ju bara vika på 

sig. Detta är ett sätt för arkitekter att presentera sitt resultat korrekt. Man jobbar ju i 

samma team då är det mer ett samarbete att man ska lösa gemensamma problem och 

komma fram till ett resultat. Så det är lite annorlunda. I första fallet så är det ett helt annat 

tänk och speciellt när man jobbar med arkitekter som är kanske lite äldre så upplever 

dom ofta, känns det som, att andra aktörer känns väldigt besvärliga. Och det är inte så 

konstigt när vi kommer in och ändras deras grejer hela tiden, för att det inte fungerar från 

början. Men sen så gör dom inte kopplingen att hade det varit rätt från början så hade 

behövt ändra. Man måste börja någonstans. Dom arkitekterna som fungerat bäst med är 

dom följer projekteringsprocessen. Och det märker man ibland med sig själv. Att även 

om man är på gestaltningsskedet så är det väldigt kul att hålla på med detaljutformningen 

i tidiga skeden. För att det är någonting som man tycker är kul. Men man måste verkligen 

hålla sig ifrån det och hålla sig på den här övergripande nivån. För annars går man in på 

detaljutformning och så ritar man jättemycket och sen så fungerar det inte. Så dom 

arkitekter som det fungerat bäst med är dom som förfinar saker, om ni tänker på den här 

tratten. Från rumsvolymer och sedan förfinar, förfinar, förfinar och då är det mycket 

lättare att påverka i tidiga skeden och det är mycket lättare för dom att få en bra 

utformning för då får dom in input under hela projektets gång. Och då blir det inte den 

här sista krisändringen att vi måste förstora det här schaktet och hur sjutton får vi till den 

här planlösningen då? Då är det redan för sent. Så att dom som inte ritar för mycket, utan 

tar det väldigt försiktigt. Det är där det fungerat bäst! Och motsatsen då där man får i 

princip ett färdigt projekt, med alla detaljer. Detta gör i princip alla andras jobb mycket 

svårare. Det kan leda till svåra nödlösningar som är väldigt dyrt. Och det vill ingen ha.  

 

20.Anser du att detta kan förbättras på något sätt? 

 

Även om arkitekten inte handlar upp separata aktörer, oftast vill dom inte lägga i tidiga 

skeden på underaktörer, men jag ser inte att beställaren till exempel gör det i tidigt skede 

och det borde inte vara så svårt att väva in att det ingår någon support för alla aktörer. 

Ofta så i byggnadsprogrammet i större projekt då är alla aktörer med där och skriver ihop 

lite rader, det som är viktigt för deras disciplin. Det borde inte liksom vara omöjligt att i 

den upphandlingen på något sätt säga att ni ska ta fram det här byggnadsprogrammet och 

ni ska vara bollplank åt dom som tar vid. Det är inte många timmar. Det är något man 

kanske hade tjänat på i längden. Men där får man också se vem det är som är ens kund. 

Även om jag tycker att man ska ha väldigt kundfokus för brukaren så måste man ju ändå 

alltid se till vilken roll man har i projekten vem som är ens faktiska beställare både 

juridiskt men även vad man har för roll. Är man inne i tidiga skeden, åt brukaren till 

exempel då är det väldigt viktigt med hållbarhet och långsiktighet och LCC analyser och 

förvalta brukarens uppdrag på något sätt men kommer du in i detaljutformningen och 

totalentreprenad då ska du ju spara pengar. Det är ju din uppgift i det skedet. Då ska du 

tolka byggnadsprogram och systemhandlingar och göra det så billigt som möjligt. Utan 

att allt för stor grad påverka slutkund. Det är ändå dom som ska ha huset. Är dom nöjda 

med entreprenörens arbete så är dom nöjda med huset.  
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Intervjumall. 
1.0. Vilken typ av befattning har du och hur länge har du arbetat som detta?  

 

1.1. Vilka typer av projekt jobbar du med?  

 

1.2. Har du ett exempel på något lyckat projekt?  

 – Varför var det lyckat?  

 

1.3. Har du ett exempel på något mindre lyckat projekt? 

 – Varför var det så? 

 

1.4. Vad anser du är det svåraste med ditt jobb i projekteringsprocessen? 

 

 

2.0. Var i projekteringsprocessens skeden kommer du oftast in?  

 

2.1. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på under projekteringsarbetet? 

 

2.2. Använder alla konsulter du samarbetat med BIM? (Revit, Auto Cad) 

 

 

3.0. Hur fungerar kommunikationen och informationshanteringen idag?   

 

3.1. Vilka brister upplever du i kommunikationen mellan aktörer? 

 

3.2. Hur upplever du informationshanteringen i projekteringsarbetet?  

– Hur skulle du vilja förbättra dessa? 

 

3.3. Anser du att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation 

och informationshantering? 

  

4.0. Hur ser ledningen av ett projekt ut idag? 

  

4.1. Vad tycker du om ett eventuellt införande av en webbaserad projektportal som ett 

komplement? 

   

4.2. Vilka funktioner skulle du vilja att en sådan projektportal ska ha? 

 

4.3. Tror du att en sådan denna skulle bli ett bra komplement till BIM eller skulle du 

hellre se att den kopplas ihop med BIM? 

 

4.4. Hur tror du att denna skulle fungera som informationshanteringskomplement i ett 

projekt? 
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1.0. Vilken typ av befattning har du och hur länge har du arbetat som detta?  

Jag är Arkitekt, jobbar som handläggande arkitekt. Har varit anställd i 8,5 år men varit 

mammaledig två gånger och inte jobbat heltid. 

 

1.1. Vilka typer av projekt jobbar du med? 

Jag har egentligen de senaste åren enbart en beställare, utöver det endast några 

småprojekt, en privat fastighetsägare i stan som har fastigheter i centrum, östra storgatan 

och smedjegatan, kanske sex kvarter och jag jobbar med tre av dem och det är mest 

ombyggnationer. Alla möjliga lokaler: många kontor, vård, bostäder, restaurang och 

butiker. Det är väldigt omväxlande, lite tillbyggnad, det är spännande.    

 

1.2. Har du ett exempel på något lyckat projekt?  

 – Varför var det lyckat?  

Det senaste, kv. Almen, där Indiska är. Det är nästan klart vi byggde om hela huset och 

det var egentligen bara ytterväggar och bjälklaget kvar sen blev det tilläggsisolering och 

så. Jag tycker det blev jättebra eftersom det var väldigt slitet och nergånget och nu ser det 

fräscht och exklusivt ut, kvalitet och fina material. Det är häftigt, och jag tror det är bra 

för stan eftersom det blir en passage från östra storgatan till smedjegatan men den är inte 

öppen än eftersom den delen mot smedjegatan inte är klar men det är också jättetrevligt 

att man kan gå igenom eftersom annars finns det inte så många vägar mellan östra 

storgatan och smedjegatan. Så jag tror också att det blir en stor förändring. 

 

1.3. Har du ett exempel på något mindre lyckat projekt? 

 – Varför var det så? 

Nej, egentligen tycker jag att vi lyckas väl med alla men det finns också problem och 

svårigheter med alla. Men jag kan inte säga att det finns något misslyckat projekt. Ett 

typiskt problem är att kommunikation och information, arbetsbelastningen hos oss för vi 

har så mycket att göra, tidspressen så kommunikationen lider. Och om man har konsulter 

att samarbeta med som också har mycket att göra och inte riktigt har fokus där vi är, vi 

jobbar mycket med det inre projektet håller de mycket på med annat samtidigt.    

 

1.4. Vad anser du är det svåraste med ditt jobb i projekteringsprocessen? 

Det är väl information och kommunikation. Det svåraste är att planera och få struktur. Ha 

regelbundna möten, då de andra i projektgruppen har andra saker och inte heller är 

tillgängliga så ofta. 

 

 

2.0. Var i projekteringsprocessens skeden kommer du oftast in?  

Mest vid bygglovshandling, första skissen gör den som är uppdragsansvarig och sen 

kommer jag in till bygglovet och så blir det lite förändringar på förslaget och så.   

 

2.1. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på under projekteringsarbetet? 

Det blir mycket med miljöbyggnad, de ska certifieras. Problemet är att de kommer in 

försent och egentligen är det bra att man har med det från början för att till exempel se 

hur stora fönster kan vara. Men det kanske beror på tidspress innan bygglovet ska in och 

då hinner man inte sitta med miljöbyggnadsprojektering eller detsamma med 

fuktprojektering, men det vore mycket enklare om det var med från början. 
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2.2. Använder alla konsulter du samarbetat med BIM? (Revit, AutoCad) 

Jag använder AutoCad bara, jag tror inte att det är någon som använder BIM. Vi ritar i 

3D, väggarna som element men vi använder det inte vi drar inte fasaderna från det 

eftersom då måste man rita mer noggrant och jag tycker inte att AutoCad är bra att rita i 

3D det är en del på kontoret som har ställt om till revit men min beställare jobbar också i 

AutoCad så han vill inte ha revit och några ritar också i ArchiCad. 

 

 

3.0. Hur fungerar kommunikationen och informationshanteringen idag?  

Det är något vi pratar ofta om att vi måste förbättra så jag tycker inte att det är så jättebra.  

 

3.1. Vilka brister upplever du i kommunikationen mellan aktörer? 

Ett problem är att det är så många inblandade, vi och de andra konsulterna och ibland är 

vi flera, och sen är det en av oss som pratar med en annan konsult och de ger ibland inte 

vidare informationen och sen ringer bygget mig och frågar hur de ska göra och jag vet 

inte, så sitter uppdragsansvarig på annan information som inte jag har fått veta. Pågrund 

av tidsstressen och så det är så svårt när det är så många inblandade och vissa pratar med 

varandra utan att skicka informationen vidare. Och sen på möten, externa möten med de 

andra konsulterna och bygget, ibland inte kan vara med och så är det ibland svårt att 

verkligen första allt vad det handlar om.     

 

3.2. Hur upplever du informationshanteringen i projekteringsarbetet?  

– Hur skulle du vilja förbättra dessa? 

I Projekteringsgruppen massor med mail och så måste man ha koll på vad man har 

skickat och att man ska få tio svar och de svarar oftast inte direkt och måste påminna. Jag 

har börjat göra en to do lista i Word med vilka jag väntar på svar. Vi har inget system 

förutom att mailen sparas i outlooken. Man måste komma ihåg att man skrivit ett mail 

och sedan hitta det.  

 

3.3. Anser du att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation 

och informationshantering? 

Ja, det är jag säker på! Det är svårt och jag vet inte riktigt hur man ska göra det bättre.  

  

 

4.0. Hur ser ledningen av ett projekt ut idag? 

Alla talar med varandra, det som är problemet. Det är en uppdragsansvarig och jag som 

är handläggare och ibland andra involverade. Vi har projekteringsmöten, kanske en gång 

per månaden och de bygger då samtidigt som vi projekterar. Det finns en projektledare 

som är jättebra och alla ser till att han är informerad hela tiden. Men det är mycket vi 

också som samordnar och så.  

 

4.1. Vad tycker du om ett eventuellt införande av en webbaserad projektportal som 

ett komplement? 

Jag tror att vi kommer att införa en databas för projektdokument, något pilotprojekt som 

har börjat nu. Men jag vet inte om det är för alla konsulter eller bara för oss inom 

Tengbom och då blir det så att man kan lägga in alla sina dokument där och sen kan man 

söka och får då upp mail och andra dokument. Vi har inte riktigt börjat med den. Men det 

kan vara en stor fördel, någonting behövs för att göra det mer strukturerat.  
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4.2. Vilka funktioner skulle du vilja att en sådan projektportal ska ha? 

Mail, chatt, bibliotek över frågor, telefonlogg, det låter bra. Tillgång till andra konsulters 

filer alltid, eftersom man har filer som blir gamla och då måste skicka nya mail för att få 

nya aktuella filer. En kontorsintern to do list med vad som ska göras, vem som ska göra 

det och när. Kanske en lista för externa projekteringsgruppen med de andra konsulterna.   

 

4.3. Tror du att en sådan denna skulle bli ett bra komplement till BIM eller skulle 

du hellre se att den kopplas ihop med BIM? 

Till AutoCad iallafall. Till revit kan jag inte säga.   

 

4.4. Hur tror du att denna skulle fungera som informationshanteringskomplement i 

ett projekt? 

Ja, det behövs i alla fall. Så om det blir på rätt sätt.  

 

Övrigt: 

Man försöker strukturera upp den interna gruppen med interna möten men ofta är det 

också så att just nu är det bara jag som projekterar. Men under möten skriver alla lite 

själv och inget officiellt protokoll skrivs, möjligtvis på uppföljningsmöten. Vi är ofta 

bara en person som ritar, en uppdragsansvarig och en som gör beskrivningar. Hade man 

varit fler från början hade man kunnat planera bättre, och när det blir tajt med tid och 

flera hoppar in är det svårt att strukturerar då de inte vet hur arbetet ser ut från början.  

 

En funktion skulle kunna vara en kalender med deadlines, någon slags tidsplanerare. 

En detaljerad tidsplanering med uppskattningar om hur lång tid saker tar.    
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1.0. Vilken typ av befattning har du och hur länge har du arbetat som detta?  

 

Arkitekt, 15 år 

 

1.1. Vilka typer av projekt jobbar du med?  

 

Under denna tid har jag arbetat mycket med skolprojekt, museum, privatvillor, allt 

egentligen. Jag har flyttat runt lite grann. Ni hör kanske att jag inte är från sverige, så jag 

har haft möjlighet att jobba med lite allt möjligt.  

 

1.2. Har du ett exempel på något lyckat projekt?  

 – Varför var det lyckat?  

Ja, och det har jag tänkt på. Det var ett projekt som jag gjorde i Storbritannien, det var ett 

stort skolprojekt, ganska komplicerat på en ganska begränsad tomt, och jag tror att det 

var lyckat för att alla var med på tåget. Och för att det var en så komplicerad byggnad, 

måste man ha en känsla av att alla jobbar mot samma mål. Och jag tror att det var en 

privatskola, så dom hade ganska mycket pengar. Så pengar var inte riktigt en press, så det 

var verkligen ett drömprojekt. Vi hade tiden att projektera innan bygget började på plats 

och det är inte så vanligt i Sverige, kan man säga. Så vi hade ritat allt i minsta detalj 

innan bygget hade startat, och börjat med något jobb alls. Och då kunde vi lösa allt innan 

det blev akut. Och det är lite av ett ovanligt drömprojekt. Dom har inte riktigt kommit 

upp i Sverige än, och det är inte heller så valigt att dom finns i Storbritannien heller.    

 

1.3. Har du ett exempel på något mindre lyckat projekt? 

 – Varför var det så? 

 

Ett projekt som inte riktigt hade samma mål var ett projekt här på Jönköpings 

länsmuseum. Vi gjorde ett klimat säkerhetsanpassning på museet och det började som ett 

rent tekniskt problem för kunden som blev ett arkitektoniskt problem tillslut och alla 

hade olika bilder av projektet. Det blev ett ganska omfattande projekt tillslut och 

ritningarna var inte klara i tid, så man fick hela tiden jaga efter folk. Projektet var gjort i 

Auto Cad vilket skapade en massa problem. När projektet håller på att ändra sig hela 

tiden. För då jagar man ändringen över massor med ritningar.  

 

1.4. Vad anser du är det svåraste med ditt jobb i projekteringsprocessen? 

 

Det svåraste är att samordna. Egentligen är det inte bara vi som sitter och projekterar, det 

är massa andra aktörer som är inblandade och dom sitter och projekterar sina egna grejer. 

Detta har med samordning att göra. Och i många andra länder så är det arkitekten som 

har samordningsansvar. En roll som nästan en projektledare. Det är inte så vanligt här i 

Sverige. Att man har det ansvaret, man leder inte gruppen utan man är en del av gruppen. 

Och det har jag lärt mig här under tiden i Sverige att alla går i samma riktning, man vill 

egentligen inte att någon annan berättar var man ska göra. Men ibland behöver man 

liksom någon som samordnar gruppen och under projekteringsprocessen, det faller ofta 

på byggherren och byggaren egentligen. Och då ska dom också samordna, och 

samordningen är så viktig eftersom olika ritningar kan visa olika saker. Arkitekt eller 

byggnadsingenjör tar alltid på sig ett lite för stort ansvar för att man vill se ett lyckat 

projekt. Och då är den här samordningen ganska bra i projektet, för att man ser till att det 

blir lyckat tillslut.  
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2.0. Var i projekteringsprocessens skeden kommer du oftast in?  

 

Oftast projekterar vi hela vägen igenom. Men, det senaste projektet med Skanska kom vi 

in i bygghandlingsskedet. Antingen hela vägen eller bygghandlingsskedet.  

 

2.1. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på under projekteringsarbetet? 

 

Samordningsproblem. Det är alldeles för lätt att rita någonting och att man har ett 

ansvarsområde som man håller sig till, och om det är något som man inte vet riktigt hur 

det ska lösas eller om man tror att det är någon annans ansvarsområde, då är det alldeles 

för lätt att skriva "enligt K" eller "någonting enligt V". Och det händer nästan hela tiden 

att det står exempelvis "stål" enligt "K" och om K inte vet att stålet är enligt dom då finns 

det ingen stål. Och jag vet inte hur många gånger det senaste året vi har hamnat i 

"What!?, jag visste inte att det var mitt ansvarsområde", "jag tänkte att du skulle göra 

det". Det är liksom alldeles för lätt, och det händer alldeles för ofta. Vi fick ta över en 

BIM modell från en arkitekt från USA och dom hade projekterat fram till den här 

bygghandlingsskedet. Och deras ritning såg hyfsat bra ut när vi öppnade allting, men 

sedan när vi gick in i modellen hade dom täck över massa saker. Så man hade stål som K 

hade ritat i Revit och väggar som dom hade ritat i Revit. För att det passade inte riktigt 

hur dom hade tänkt, och därför hade dom maskerat över vissa delar av stålet och ritat in 

hur dom vill se det. Så det är bristande samordning som är projekteringens största fiende 

helt enkelt.  

 

2.2. Använder alla konsulter du samarbetat med BIM? (Revit, Auto Cad) 

 

Just nu använder inte alla BIM, vi är kanske 50 % som använder det här som använder 

Revit. På Yellon använde sig alla av BIM och revit i projekt. Och det var första gången vi 

upplevde att alla hade samma verktyg. Och det var riktigt bra. Men ganska ofta 

projektörer använder sig av Auto Cad, och då lägger man in dumma och döda objekt i en 

levande modell. För det är fördelen med BIM att allting lever egentligen. Man vet att om 

någonting krockar i programmet kommer det även krocka i verkligheten. Man kan inte 

fuska i Revit. Man kan alltid fuska med Auto Cad. Det är egentligen bara ett lite mer 

avancerat sätt att skissa på - Att rita i Auto Cad. När man bygger i BIM tar allt så mycket 

längre tid. Och många gånger säger entreprenören att dom behöver ritningarna, men det 

finns ingenting som är färdigt än. Men sedan kommer det en dag då allting är färdigt. 

Och det kommer ta en tid både för kunder och entreprenör att förstå att det är en annan 

process med BIM, för att man kan inte fuska fram det är bättre att lägga den tid på "up 

front" på projektet. För att undvika allt kommer bli fel på slutet.  

 

 

3.0. Hur fungerar kommunikationen och informationshanteringen idag?   

 

Mycket via mail och lite enklare portals: "I Binder". En delad "work space" där man 

lägger upp filer på nätet. Och sedan så laddar man hem dom och in i modellen. Vi hade 

en som hette "Projekt Place" när vi jobbade med Facebook. Och var det alla ritningar 

som var upplagda där, förresten så hade vi två, Skanska hade sin egna. Men man 

skickade ut filer varje vecka och man laddade hem dom andra konsulternas filer och 

sedan så in i modellen. Om vi sitter här och jobbar som A, då har vi K, V, I, vi hämtar 

hem deras information. Och laddar in det. Och det är inte så annorlunda från hur det var 
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när man jobbade man Auto Cad eller ritningar. Man har egen information och väljer 

vilken information man kommer att ladda in i sin modell. Även om alla jobbar i samma 

program så är det ändå lätt att alla inte har den senaste informationen. Alla ansvara för 

sina egna grejer. Och hur skulle du vilja förbättra dessa? Egentligen skulle vi inte ha 

vårt projekt i våra datorer utan istället i ett moln. Och att alla dom då skulle jobba i 

samma projekt, tror jag. Då väljer man vad man vill se men då vet man att man alltid har 

den senaste informationen. För då får man mest valuta för pengarna för Revit är inte 

billigt som verktyg, då är det viktigt att alla använder det på rätt sätt.  

 

3.1. Vilka brister upplever du i kommunikationen mellan aktörer? 

 

Samma som jag sa innan. Det beror på hur noggrann man är på att ladda up saker med 

mellanrum.  

 

3.2. Hur upplever du informationshanteringen i projekteringsarbetet?  

– Hur skulle du vilja förbättra dessa? 

 

Bättre Samordning.  

 

3.3. Anser du att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation 

och informationshantering? 

 

Ja 

 _______________________________________________________________________ 

 

4.0. Hur ser ledningen av ett projekt ut idag? 

Det sista projektet jag jobbade med var Skanska i Luleå, Facebooks server anläggning. 

Du var uppbyggnaden som så att Skanska jobbade mot kunden och under Skanska var 

det vi (arkitekten), konstruktören, (VVS, Installation, el) - gänget jobbade mot någon 

som var projekteringsledare på Skanska, och dom var egentligen ett litet gäng. Sedan så 

hade vi även en BIM-ansvarig. Det som också var intressant var att Skanska jobbade 

bredvid ett annat "företag" som hade koll på all teknik, som det fanns så sjukt mycket av. 

Så ventilation och el hade på något sätt ett ansvar till "teknikföretaget". Och då drogs 

folk i olika riktningar och man förstod vad som hände riktigt. Och efter ett samtal kunde 

man ha en viss grupp och de hade inte riktigt gjort vad de hade lovat och det var för att 

deras kontrakt var bundet till "teknikföretaget" och inte Skanska, även om Skanska 

betalade räkningen tillslut. Men upplägget är i många fall väldigt likt hur det är här i 

Sverige. Att Skanska eller liknande sitter under kunden och under entreprenören sitter 

konsulterna. Och det är åtminstone hur jag har upplevt att som arkitekt jobbar man åt 

kunden, tills egentligen efter bygglovsfasen och då blir man anställd av entreprenören 

istället. Och om dom väljer att gå vidare med arkitekten, men det händer också att 

Tengbom projekterar klart andras idéer och ritningar.  Om man ser det som kund, då har 

man en kontakt egentligen, för kundens del då lovar Skanska att ja men vi levererar 

byggnaden för: x antal miljoner och då vet dom att dom kommer få byggnaden för det 

priset. Och det jag tror arkitekten gör fel ibland, är för att man har den här känslan ibland 

att arkitekten "äger byggnaden" och då kan det leda till att man lägger kanske lite för 

mycket tid/resurser på olika saker och tillslut så drar kostnaderna iväg. Och det blir 

alldeles för dyrt och mer än vad kunden hade tänkt. Jag har upplevt att, förr i min karriär 

att entreprenör och kund ofta har en bra relation och att alla hatar arkitekten.  
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4.1. Vad tycker du om ett eventuellt införande av en webbaserad projektportal som ett 

komplement? 

 

Dom finns redan. Project place, appercon, I Binder, superenkel variant. Alla vill ta den 

enklaste vägen till resultatet. Och detta är redan ett sätt att förenkla saker. Men jag tror att 

nästa steg i framtiden är att hur tar man information från dom och applicerar det till bygget. 

Och det tror jag är nästa steg. Det finns möjlighet för utveckling där.  

   

4.2. Vilka funktioner skulle du vilja att en sådan projektportal ska ha? 

Jag tror att alla funktioner redan finns med att dom inte finns på ett samlat stället. Många 

portaler håller koll på dokument, men inte projektets flöde. Jobbet som man utför varje dag. I 

BaseCamp slipper man mail, egentligen är det bara ett annat sätt att maila varandra men att 

alla kan se samtalet. Med vanliga mail kan det ske att man får svar efter fem andra mail och 

man har inte all information. Det är lätt att informationen faller bort. Men om man nästan har 

som en facebook chatt då ser man liksom att någon hade sagt det här för 2 månader sen. Att 

hålla koll på informationen det är det viktigaste.  

 

4.3. Tror du att en sådan denna skulle bli ett bra komplement till BIM eller skulle du 

hellre se att den kopplas ihop med BIM? 

Egentligen skulle allt vara integrerat. För då blir BIM bara en del av projekteringen. Och jag 

snackade lite med några kompisar för ett tag sen, och dom jobbar som Konstruktörer i 

Storbritannien på ganska stora projekt. Och dom pratade om något som hette BIM 360 glue. 

Det är en molnbaserad, samordningsgrej vad jag tror är lite mer som den här idén där alla 

jobbar mot samma fil, man undviker krockar och problem så snart som de händer. Inte 

egentligen en vecka efter. Då man laddar upp projektet efter en vecka.  

 

4.4. Hur tror du att denna skulle fungera som informationshanteringskomplement i ett 

projekt? 

 

Jag tror det. Det tar lite tid för folk att förstå och vill att vara med. Allting kostar. Att bara gå 

över till BIM kostar jättemycket pengar. Så det gäller att folk ser fördelen med det, men jag 

tror det skulle bli jättebra! Norden tror jag sett väldigt långt fram i BIM, till exempel till 

skillnad från Storbritannien. Men det känns som att det är de som har tagit steget ännu längre. 

Och jag tror det är så för att det finns en tradition av en lite mer samordnad "design team" i 

Storbritannien, där alla jobbar åt samma kund eller samma mål. Jag satt kanske en gång i 

veckan i en design team meeting under projektets gång där vi pratade om problem och 

skissade fram lösningar. Och här sitter jag inte ofta i möte liksom. Det är det som jag tycker 

varit spännande med jobbet att sitta med folk och diskutera och finna lösningar. Kanske 

portalen är ett sätt att få den här mötesplatsen, som folk saknar. Man har ett 

projekteringsmöte, där man sitter och löser bygghandlingar. Men inte möten där man har en 

röd tråd igenom hela projektet från start, det händer inte så ofta. Det är ganska så ofta att 

arkitekten och konstruktören snackar lite ibland. Men inte ofta, att man har ett team som är 

med igenom hela projektet. Som jag tror behövs för att den här portalen och för att BIM ska 

fungera så bra som det går. Och det tror jag att mina kompisar har i Storbritannien att de har 

samma verktyg och att det jobbar som ett gäng, från projektets början till projektets slut.  
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1.0. Vilken typ av befattning har du och hur länge har du arbetat som detta?  

 

Uppdragsansvarig. Ansvarig för projekten, 3 år.  

 

1.1. Vilka typer av projekt jobbar du med?  

 

Allt ifrån lantbruksbyggnader till höghus. Industri, bostäder, lokaler. Det enda vi inte 

jobbar med är villor, privatpersoner.  

 

1.2. Har du ett exempel på något lyckat projekt?  

 – Varför var det lyckat?  

 

Det är nog de flesta partneringprojekten. När alla aktörer kommer in i tidiga skeden, och 

man blir en väldigt tight projektgrupp.  

 

1.3. Har du ett exempel på något mindre lyckat projekt? 

 – Varför var det så? 

 

Ja det är klart det finns det, många projekt har der varit väldigt tight tidplan och varit 

väldigt dåligt styrd organisation, många jobbar på och inte tänker på slutprodukten. Det 

spelar ingen roll hur bra man försöker göra sitt egna jobb, då blir inte slutprodukten bra 

ändå.  

 

1.4. Vad anser du är det svåraste med ditt jobb i projekteringsprocessen? 

 

Att uppfylla kundens önskemål. Vi pratar inte riktigt samma språk ibland. Det är svårt att 

ställa frågor. På ett sådant sätt att man får ett korrekt svar. Och att man kan leverera något 

som kunden är nöjd med. Direkt till kunden och även till entreprenörer och andra aktörer. 

Det är svårt att snappa upp precis vad dom har för förväntningar, av uppdraget.  

 

 

2.0. Var i projekteringsprocessens skeden kommer du oftast in?  

 

Väldigt varierande. Tidiga skeden i utredningar innan man ens vet vad det är som ska 

byggas till generalentreprenader, totalentreprenader eller att man är inne i en liten liten 

del i ett projekt och kanske ska göra prefab element eller liknande. Då kommer man in 

väldigt sent i processen. Det är väldigt olika. Och skillnaden på att komma in tidigt och 

sent är att när man kommer in tidigt har man möjlighet att påverka och styra. Dels våran 

egen planering av de anställdas utveckling. Det är lite lättare att snappa upp kundens 

önskemål, i en mer långdragen process. Eller jämfört med prefab till exempel när allting 

är klart och man bara ska göra en specifik arbetsuppgift. Det är svårt att motivera 

anställda, ofta väldigt tighta tider. Man kan varken göra bra eller dåligt ifrån sig. Det ska 

bara göras.  

 

2.1. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på under projekteringsarbetet? 

 

Lite samma som jag nämnde innan. Svårt att veta vad som förväntas utav en. Och det har 

egentligen att göra med kommunikation på olika håll och kanter. Kommunicera med 

andra aktörer under projekteringen som el, vvs och liknande. Försöka sammanhålla det 

på ett bra sätt.  
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2.2. Använder alla konsulter du samarbetat med BIM? (Revit, Auto Cad) 

 

vi kör mycket tekla och revit. Väldigt olika beroende på var man jobbar i Jönköping. Det 

är väldigt sällan som dom andra aktörerna jobbar med 3D verktyg. BIM som sådan, 

nästan aldrig, i Jönköping. Utan det är mer i storstäderna där man använder som BIM och 

inte bara som ett vanligt 3D projekteringsverktyg.  

 

 

3.0. Hur fungerar kommunikationen och informationshanteringen idag?   

 

Dåligt. Det finns ingen struktur på hur informationen ska se ut, hur den ska levereras. 

Och jag skulle säga att kompetensen om BIM och inom 3D på dom flesta kontor är 

väldigt låg, och det finns ingen generell standard. Som gör att man kan kommunicera på 

ett bra sätt, tycker jag. Det finns väldigt många initiativ, men dom har ett begränsat 

fokus, det handlar om fastighetsförvaltning, tillexempel och då är det deras fokus, och 

andras är bara modellutbyte, det är ingen som har helheten, på ett bra sätt tycker jag.  

 

3.1. Vilka brister upplever du i kommunikationen mellan aktörer? 

 

Det stora problemet tycker jag är att ingen vet vad andra aktören vill ha. Så därför får 

man så himla mycket information till sig. Och då är det svårt att filtrera ut det som är 

relevant för yrket. Just med mail osv, att man missar det som faktiskt är väsentligt. Jag 

hade kunnat vilja ställa en konkret fråga på "jag vill ha den här datan, presentera det på 

det här sättet", och bara få det och inget annat.  

 

3.2. Hur upplever du informationshanteringen i projekteringsarbetet?  

– Hur skulle du vilja förbättra dessa? 

 

Internt tycker jag fungerar väldigt bra, hur vi hanterar våra delar av informationen. 

Mellan aktörer, och vad som ska levereras, till en slutkund tycker jag fungerar väldigt 

dåligt.  

 

3.3. Anser du att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation 

och informationshantering? 

  

Det tror jag absolut 
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4.0. Hur ser ledningen av ett projekt ut idag? 

För våran del har vi brutit upp projekteringsprocessen i fem steg. Den första är ett mer 

juridiskt avtalsbit, man ska teckna avtal man ska bestämma vilka regelverk som ska gälla. 

vilka priser det är som ska gälla, och tider och liknande. Sedan har vi en planeringsfas där 

man ska lösa organisationen internt, se till att det finns resurser och att det ska finnas rätt 

resurser och liknande, och vad som ska göras när och när allt ska levereras. Och sedan så har 

vi en genomförande fas, och då gör vi allting som vi har planerat för och levererar. Sedan ska 

den här informationen dokumenteras i en fjärde fas. Dels för projektet men även, framtiden. 

Mycket av det vi gör ska ju sparas i 10 år av juridiska skäl. Och sedan så har vi en 

avslutningsfas där man tackar kunden. Och man säger att uppdraget är slutfört, och vi har 

erfarenhetsåterföring internt i projektgruppen, går igenom det som gått bra/dåligt. Sedan så är 

det slutfakturering och arkivera projekt.  

Dom projekt där man jobbar väldigt tätt med andra aktörer, i till exempel BIM projekt, då är 

ofta dom klassiska projektledarna och dom som kanske är ombud, dom kan väldigt lite om, 

BIM och modern teknik, så då brukar det vara en helt ny disciplin, en BIM samordnare eller 

liknande som har jättebra koll på BIM biten men har väldigt dålig koll på juridik och alla dom 

andra bitarna. Men tyvärr så är nästan alla projekt så att den kommunikationen sker via en 

BIM ansvarig, som kanske inte har speciellt bra koll och kunskap att sköta det ekonomiska 

eller det projektledningsmässiga, och liknande. Men det är så det brukar funka, att 

kommunikationen sker via, vad jag kan tycka är, fel väg. Och det brukar kunna resultera till 

att det springer iväg kostnadsmässigt, för den här personen hen bryr sig bara om sitt område, 

och har kanske inte så bra koll på projektets ekonomi, totalen.   

 

4.1. Vad tycker du om ett eventuellt införande av en webbaserad projektportal som ett 

komplement? 

Klockrent, speciellt då om man på aktörnivå, kan få utforma den här projektportalen på exakt 

information som jag vill ha, det finns så mycket projektportaler som egentligen handlar om 

filutbyte, och informationsutbyte, men det är mer en, gemensam projektpärm som man bara 

lägger upp allting på. Det är inte dom andra bitarna. På det sättet som jag tycker att det ska 

vara. Det finns lite verktyg dom vi har testat internt som man kan bygga upp dom här flödena 

på. Men det är svårt och få det att fungera i en ny projektgrupp. För det krävs ju lite, kunskap 

och då måste man nästan ha en liten utbildning inom dom här olika delarna i ett projekt. Men 

jag tror att kan var och en säga exakt vad dom vill ha, så via en projektportal eller liknande så 

tror jag att det hade kunnat vara kanon.    

 

4.2. Vilka funktioner skulle du vilja att en sådan projektportal ska ha? 

Jag tycker att de portaler som finns ute nu är för användarvänliga, det ska vara lätt att förstå, 

vilket begränsar innehållet mycket och vad man kan göra. Jag hade nog velat ha möjlighet att 

ställa lite högre krav på dom som faktiskt är med i projekten. Har ni inte kompetensen inom 

internt, ja men då får ni anlita någon på IT sidan som faktiskt kan det här. Man måste kunna 

ställa lite krav annars kommer man aldrig kunna utveckla någonting. Så en flexibilitet, och att 

man inte är begränsad på något sätt. Och framför allt att man kan ställa upp arbetsflöden, på 

ett helt annat sätt där, än vad man kan idag. Och just juridiskt är det klockrent och ha all 

beslut som fattats under hela projekteringsprocessen finns dokumenterat. Vem när, att allt är 

samlat på ett och samma ställe. Väldigt mycket nu ligger i olika aktörers mailboxar, och just 

för projektets skull hade det varit väldigt bra.  
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4.3. Tror du att en sådan denna skulle bli ett bra komplement till BIM eller skulle du 

hellre se att den kopplas ihop med BIM? 

Att den kopplas ihop med BIM. BIM - modeller är egentligen bara en databas där information 

egentligen är samlad på ett och samma ställe. Och jag ser absolut inget hinder med det. Det 

går ju redan idag, att man kopplar ihop modellen med modellens datorbas till projektplatser 

och liknande. Så det ser jag nästan helt nödvändigt nästan att datorer och andra skeden ska 

kunna bevaka allting i nutid.  

 

4.4. Hur tror du att denna skulle fungera som informationshanteringskomplement i ett 

projekt? 

Som väldigt mycket annat, gör alla det som ska och det funkar och alla förstår. Då kommer 

det funka hur bra som helst. Men det är väldigt stor spridning på kompetens och ålder, 

erfarenhet i tidigare, erfarenhet i BIM processer. Det kan både stå och falla. Så ska man göra 

det ska man nog som beställare eller det ombud som handlar upp aktörer ställa krav på att 

man har kompetenserna som krävs. Och det är inte så konstigt av den anledningen att har man 

något projekt där en engelsk beställare kräver att alla konsulter kan prata engelska och kan 

kommunicera. Det är väldigt självklart i många fall. Och då är det självklart att man kan ställa 

andra typer av krav också. Men i ett ställe som Jönköping, där dom flesta inte kommit så 

långt, börjar man ställa sådana krav är helt plötsligt 95 % borta ur hela processen.  
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1.0. Vilken typ av befattning har du och hur länge har du arbetat som detta?  

Byggnadsingenjör, här på ENTER sedan 08 men har jobbat sedan 06. Tidigare på 

Liljewalls arkitekter i Göteborg.  

 

1.1. Vilka typer av projekt jobbar du med?  

Jättespritt, just nu sitter jag med hela A6, köpcentra, och strukturerar upp branddetektorer 

och inbrottssäkringar och kopplingar där, inget jag gjort innan och ingen annan här heller 

för den delen. Och sen sitter jag med måttsättning för ett gym som ska bygga om och det 

är väldigt litet och det lägger man kanske tre timmar på sen är det färdigt. Medans det 

andra sitter jag med resten av veckan. Det är väldigt olika, man kan göra bostäder upp 

mot 250 lägenheter och vad det innebär: garage, utegård med mera. Industrier, you name 

it.  

 

1.2. Har du ett exempel på något lyckat projekt?  

 – Varför var det lyckat?  

City Gross, uppe på också A6 området. Det gjorde jag och Lennart och det var lyckat för 

att vi var ett bra team, hela bunten och jag lärde känna Bergendahls som äger City Gross 

och fick god kontakt med projektledaren på SKANSKA så att de känner att de är nöjda. 

Det är ett lyckat projekt för då har man inte bara lyckats göra ett bra jobb utan även gjort 

ett bra jobb med de människor man möter. För även om jag har jobbat i snart 10 år så är 

det inte förrän på senare år jag har börjat rodda allt själv och ordna med möten och har 

kontakten det tar ett tag att bygga upp det där. Och att hamna med människor som tillåter 

en att ta den plats man behöver för att ta nästa steg.   

 

1.3. Har du ett exempel på något mindre lyckat projekt? 

 – Varför var det så? 

Vi jobbar mycket med IKANO som gör lägenheter, det är hela kvarter vi bygger upp med 

200-300 lägenheter. Då var det ett av de projekten, i början av samarbetet, där det var 

mycket kommunikationsproblem och ändringar. Man kunde sitta med en uppgift om 

schakten och sen ändrade man det och fick en vecka efter det tillbaka att de behövde vara 

större. Det är små marginaler med vissa mått att jobba mot. Har man då ett HVC som är 

2.20 x 2.20 och ett schakt som ska bli större men man kan inte minska på HVC:et och då 

kan det bli väldigt störigt när det handlar om millimeter. Det var ett krångligt projekt med 

mycket att reda ut och det är ett projekt som fortfarande lever och detta jobbade jag med 

2013 och de har byggt det men de har nog inte flyttat in i det än. Så det kommer 

fortfarande tillbaka och det är väldigt långa projekt likväl som det kan ta tre timmar kan 

det ta tre år. Så det är super olika. Men det hade inte så mycket med våra roller att göra 

utan med kommunikation mellan olika instanser och beställare som är otydliga och 

ändrar sig.         

 

1.4. Vad anser du är det svåraste med ditt jobb i projekteringsprocessen? 

Ibland får man fel information eller man får information som stämmer men som två 

timmar senare inte stämmer. För att saker och ting förändras hela tiden. Och det kan vara 

super frustrerande eller när man inte har information om något som ska vara färdigt 

imorgon så du kan egentligen inte börja, det är det svåra. Det är inget att påverka mer än 

att ringa och fråga men det är inte säkert att de sitter på information heller.  
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2.0. Var i projekteringsprocessens skeden kommer du oftast in?  

Oftast kommer man in efter en skiss och det ska bli en handling av det, ibland 

bygglovshandling eller förfrågningsunderlag. Vid förfrågningsunderlag kan det handla 

om fönsteruppställningar, dörruppställningar eller rumsbeskrivningar men man behöver 

inte peka på exakt vilka material. Man då vet entreprenören vilken prisklass de kan lägga 

sig på.   

 

2.1. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på under projekteringsarbetet? 

Det är egentligen det som också är det svåraste, att man inte har all information för att 

fortsätta. 

 

2.2. Använder alla konsulter du samarbetat med BIM? (Revit, Auto Cad) 

Nej det gör dem inte. Det gör inte vi heller. Just nu sitter jag med 2D, vi har ju både 

Revit, ArchiCad och AutoCad. Vi sitter i alla de tre programmen på olika sätt. Ibland är 

det inte specificerat ibland extremt specificerat vilket man ska använda, beror på 

storleken på projektet. Vi har inte tagit något beslut här att ta allt till ett visst program och 

då är det enklare att fortsätta i det program som redan används.  

 

 

3.0. Hur fungerar kommunikationen och informationshanteringen idag?  

Sker allra mest via mail, på gott och ont, för det är svårt att ställa följdfrågor på mail. Det 

är lättare att ha en person i telefon men tar du ett beslut i telefon så har du ju inte det på 

papper. För det kan vara ganska viktigt ibland. Så då är det ju jättebra med mail. Men det 

kan också vara tråkigt för du får inte den här direktkontakten och ibland har du inte 

träffat människan heller. Ibland tycker folk att det är enklare att skicka mail. Många har 

nog ett eget litet bibliotek i sin Outlook där projekt är specificerade i mappar.   

 

3.1. Vilka brister upplever du i kommunikationen mellan aktörer? 

Det kan vara sådana saker som att mail kan vara positivt att få i pappersbevis men de är 

så lätt att tolka på många olika sätt. Man kan få ett uppdrag på mail och förstår man då 

det mailet fel så sitter man och jobbar fel innan det reds ut, det är lätt att tolka ett mail fel. 

Man kan nästa känna ibland att telefonerna inte ringer lika ofta, mail har ju ökat men sen 

vet jag inte riktigt om bristerna har ökat om jag säger så eller felhanteringen.    

 

3.2. Hur upplever du informationshanteringen i projekteringsarbetet?  

– Hur skulle du vilja förbättra dessa? 

Ibland är det så att man måste lyfta luren för att dubbelkolla. Och skickar du ett mail så 

kan du inte heller räkna med att få tillbaka ett svar inom kort. Bara idag har jag behövt ha 

ett svar ganska länge, skickat mail, skickat påminnelse och det blir att man måste lyfta 

luren för att ställa frågan och har de då svaret undrar man varför de inte har skickat svaret 

till en. Det är dem verktygen vi har för små kort information.   

 

3.3. Anser du att projekteringsarbetet kan förenklas genom bättre kommunikation 

och informationshantering? 

 Ja, absolut. Men ibland handlar det om att man inte har information i kommunikationen 

men har man det så blir det ju såklart allt mycket lättare. 
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4.0. Hur ser ledningen av ett projekt ut idag? 

Jag representerar A, vill någon A någonting är det till den personen man hör av sig direkt det 

kan gå via en projektledare eller en platschef men oftast sker kommunikationen direkt och 

man skickar kopior till de andra berörda. Det är ganska viktigt eftersom vi kan sitta och koka 

ihop någonting som basen också behöver veta. Så det är ganska viktigt men det gäller att ha 

koll på hur hierarkin inom projektet är fördelad för att veta vem man ska skicka någonting till.    

4.1. Vad tycker du om ett eventuellt införande av en webbaserad projektportal som ett 

komplement? 

Det har jag jobbat med några gånger och det är toppen bra vid stora projekt, jag har jobbat i 

iBinder och byggnet och det är jättebra. För annars går det extremt många mail fram och 

tillbaka. Det är en stor fördel i stora projekt. I små projekt är det inte lika nödvändigt.   

4.2. Vilka funktioner skulle du vilja att en sådan projektportal ska ha? 

Oftast är dem väldigt preppade, att datum och deadlines av vem, vilken version, status, 

revideringsbokstav. De flesta har tänkt på det där. De får inte vara för komplexa utan man ska 

kunna plocka ner till det allra viktigaste för att ju mer du har att välja på desto mer fel kan du 

bygga.  

4.3. Tror du att en sådan skulle bli ett bra komplement till BIM eller skulle du hellre se 

att den kopplas ihop med BIM? 

Jag pratade med Nina, som sitter här utanför, som jobbar med 3D modeller. Hon har jobbat i 

ett projekt där alla sitter i samma modell i samma program och det är inte alltid det sker. Det 

är svårt att se idag att det kan genomföras. Sen är det viktigt att ha en beställare som har en 

vision, eftersom det är han som sätter grunden för vad som kommer. Det går även att jobba i 

5D och plocka in grejer från bygget med mängder och så. Vi kan sitta inom samma modell på 

kontoret och det funkar bar men vi har en snabbkommunikationsväg här så det går bra. Sitter 

man i samma modell är det viktigt att veta vem som äger vad. Ibland gör man ändringar för att 

testa sig fram och det är ju livsfarligt att göra live. Och det skulle kunna vara svårt att göra.  

4.4. Hur tror du att denna skulle fungera som informationshanteringskomplement i ett 

projekt? 

Tio år fram möjligtvis, men idag har jag svårt att se att det ska ta över helt. 

Övrigt: 

Svårt att veta vem som ska svara på en fråga om den går ut till alla. Mycket hamnar på A 

då vi är den aktören som ska servera underlaget för andra aktörer. Och många sitter och 

väntar på att vi ska bli färdiga, och har vi ingen information om någonting så får vi anta 

och revidera i efterhand. Vi sitter på själva målarduken angående utseende och kostnader.  

 

Här i Sverige styr ekonomin väldigt mycket. Hamnar man i en totalentreprenad så är det 

exempelvis Skanska som tar besluten och tillslut kanske man inte har en byggnad man 

själv ritat då ekonomin har styrt väldigt mycket och ändrat många faktorer. Man kan ha 

en vision och när det räknas ner på pappret så blir det beskärningar. Och när dessa saker 

plockas bort så minskar det effekten av andra saker.   

 

Har beställaren en tanke att bygga sedan äga, så är det mer känsla bakom projektet. 

Medans ska beställaren bygga och sedan sälja, så vill denna tjäna så mycket pengar som 

möjligt.   
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http://www.arkitektkopia.se/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/web2market/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/dokumentlogistik/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/byggnet/byggnet-secure/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/byggnet/utbildningar-for-byggnet/
https://www.youtube.com/watch?v=eqyyphAN5L4
http://www.byggnet.se/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/web2print/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/byggnet/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/byggnet/byggnet-verify/
http://www.arkitektkopia.se/applikationer/byggnet/byggnet-access/
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Construction field management
BIM 360™ Field is field management software for 2D and 3D environments that combines
mobile technologies at the construction site with cloud-based collaboration and reporting.
BIM 360 Field puts critical information into the hands of those in the field, helping to
improve quality, safety, and commissioning for construction and capital projects of all types.

Try it for free
Sign up for a 30-day free trial.

Field management with BIM 360
Help improve quality, safety, and profitability with BIM
360 Field (4:46 min.)

 See additional videos

 

Have a question?
Click here to have an Autodesk
representative contact you

Contact me

 For your iPad

BIM 360 Field iPad app

Create and update issues; reference project
documents; and run QA/QC, safety, and
commissioning checklists from virtually anywhere
on the job site—online or offline.

Case study spotlight

Clayco takes BIM collaboration into the field with
BIM 360.

 Clayco customer story

Related products

BIM 360 Glue
Navisworks
Revit

Industries

Construction
Architecture
Building Owners, Operations & Management

Follow us

 Facebook
 Twitter
 YouTube

Overview

 

BIM 360 community forum 
Ask questions, submit ideas for new features or integrations, and interact with other BIM 360 Field users.

Autodesk cloud services 
Learn more about Autodesk cloud products and services, including rendering, simulation, energy analysis, and other industry-specific capabilities.

SIGN UP NOW

APP STORE
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http://www.autodesk.com/industry/product-design-manufacturing/building-products-equipment-fabrication
http://www.autodesk.com/360-cloud
http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/home
http://www.youtube.com/playlist?list=PLY-ggSrSwbZp0eJ92UnmoB8qyCgE-y4Sd
http://www.youtube.com/channel/UC605NHqEkxXsFYdoPrD6mOg
http://www.autodesk.com/products/bim-360-field/overview
http://www.autodesk.com/products/bim-360/overview
https://itunes.apple.com/us/app/bim-360-field/id372800500?mt=8
http://www.autodesk.com/products/bim-360-field/buy
http://www.autodesk.com/industry/architecture-engineering-construction/architecture-design
http://www.autodeskbim360.com/about-us/field-contact-us?&__hssc=114510296.2.1394582779613&__hstc=114510296.01eb186c09930d9b5538df0af023b625.1394573045446.1394573045446.1394582779613.2&hsCtaTracking=5ed573a2-e2b7-4fff-9480-7562110f33b1%7C2e58d6ef-c355-4bcb-8712-66678329adb2]
http://www.twitter.com/BIM360
http://www.autodesk.com/content/dam/autodesk/www/products/bim-360/bim-360-field/docs/clayco-customer-story-en.pdf
http://www.autodesk.com/industry/architecture-engineering-construction/construction
http://www.autodesk.com/products/bim-360-field/free-trial
http://www.autodesk.com/content/dam/autodesk/www/products/bim-360/bim-360-field/imagery-videos/field-management-bim-360-video-896x504.flv
http://forums.autodesk.com/t5/BIM-360-Field/bd-p/2029
http://www.autodeskbim360.com/bim360-field-trial?
http://www.autodesk.com/products/navisworks
http://www.autodesk.com/products/bim-360-field/features
http://www.autodesk.com/products
http://www.autodesk.com/products/bim-360/case-studies/bim-360-field/gallery-view
https://www.facebook.com/AutodeskConstruction
http://www.autodesk.com/site-selector?country=US&locale=en_US
http://www.autodesk.com/products/revit-family
Louise Ekberg
Maskinskriven text
Bilaga 8



20150428 Construction Information Management | BIM 360 Field | Autodesk

http://www.autodesk.com/products/bim360field/overview 2/2

FOLLOW AUTODESK

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

All social

PRODUCTS

Free product trials

3D CAD software

3D printing

Construction software

Drafting software

Painting software

Student downloads

Design engineering

Civil engineering

PLM

Character animation

Movie editing

Visual effects

SUPPORT & LEARNING

Product support

Learning & productivity

Installation, registration & activation

System requirements

Downloads

Account Management

Community resources

Consulting

Training & certification

BUY

Online store

Find a reseller

Subscription

Support offerings

Education licensing

Promotions & special offers

ABOUT AUTODESK

Careers

Contact us

Gallery

Investor relations

Newsroom

Trust Center

Autodesk Foundation

Autodesk Labs

Autodesk Research

Autodesk University

Privacy/Cookies (Updated)  | Legal Notices & Trademarks | Report Noncompliance | Site map | © 2015 Autodesk Inc. All rights reserved

Building Design Suite
Infrastructure Design Suite
Point Layout

 

 

Mechanical, Electrical & Plumbing
Structural Engineering

http://www.linkedin.com/company/autodesk
http://www.autodesk.com/careers
http://www.autodesk.com/industry/media-entertainment/professional-video
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=10916786
http://au.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/free-trials
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
http://www.autodesk.com/sitemap
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=14238661
http://www.autodesk.com/suites/building-design-suite
http://www.autodesk.com/gallery/overview
http://knowledge.autodesk.com/community
http://knowledge.autodesk.com/topics/account-management
http://usa.autodesk.com/support-offerings/
https://twitter.com/autodesk
http://www.autodesk.org/
http://www.autodesk.com/industry/media-entertainment/film-tv
http://www.autodesk.com/resellers/locate-a-reseller?fload=true
http://knowledge.autodesk.com/installation-and-licensing
http://knowledge.autodesk.com/support/
http://www.facebook.com/autodesk
http://www.youtube.com/autodesk
http://www.autodesk.com/store
http://investors.autodesk.com/phoenix.zhtml?c=117861&p=irol-irhome
http://labs.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/industry/architecture-engineering-construction/building-owner-operations-management
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=14223640&siteID=123112
http://www.autodeskresearch.com/
http://www.autodesk.com/trust
http://www.autodesk.com/products/plm-360/overview
http://www.autodesk.com/solutions/3d-cad-software
http://www.autodesk.com/suites/entertainment-creation-suite/overview
http://www.autodesk.com/subscription/overview
http://spark.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/suites/infrastructure-design-suite/overview
http://knowledge.autodesk.com/downloads
http://www.autodesk.com/industry/product-design-manufacturing/consumer-product-design-manufacturing
http://www.autodesk.com/social-media
http://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements
http://www.autodesk.com/industry/architecture-engineering-construction/construction
http://www.autodesk.com/promotions
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1073074
http://www.autodesk.com/products/autocad-lt/overview
http://knowledge.autodesk.com/learning/
http://www.autodesk.com/reportpiracy
http://www.autodesk.com/education/free-software/all
http://www.autodesk.com/products/point-layout/overview
http://www.autodesk.com/suites/infrastructure-design-suite
http://www.autodesk.com/privacy
http://www.autodesk.com/services-support/consulting/overview
http://www.autodesk.com/industry/architecture-engineering-construction/mep-engineering
http://www.autodesk.com/products/sketchbook-pro/overview
Louise Ekberg
Maskinskriven text
Bilaga 8



20150428 BIM Construction Coordination | BIM 360 Glue | Autodesk

http://www.autodesk.com/products/bim360glue/features 1/4

BIM 360

Overview

Features & benefits

Free trial

Case studies

Buy

Support & learning

 

BIM coordination, collaboration, and layout
BIM 360™ Glue® is a cloud-based BIM coordination service that provides virtually anytime, anywhere access
to connected project information. Use BIM 360 Glue for construction visualization to help you perform
multidisciplinary collaboration and coordination review cycles faster, while making construction layout tasks
more efficient.

Building Information Modeling (BIM) is a process that involves creating and using an intelligent 3D model to
inform and communicate project decisions.

Cloud-connected office-to-field workflows

Upload models with layout points created in Point Layout
directly from AutoCAD, Revit, and Navisworks into BIM
360 Glue, and sync with the BIM 360 Layout iPad app.
View and share point sets with project members in the
BIM 360 Glue web interface or the BIM 360 Layout iPad
app.

Immersive, model-based interface and navigation

Real-time model navigation for conducting layout, QA/QC,
and as-builting on the job site.
Control the total station remotely using guide and point-
turn functionality.
The BIM 360 Layout iPad app provides step-by-step
instructions using known point and re-section workflows
for total station setup.
2D viewing options and navigation use intuitive, gesture-
based pan and zoom controls.

Connected BIM for the entire team

Provide all project stakeholders with one-click access to BIM.

Easy access to coordinated single source of truth for BIM data.
Provide secure access—virtually anytime, anywhere—to the most current project data.
Support more effective team communication with notifications and activity tracking.

Features & benefits

The evolution of construction layout

Make construction layout tasks more efficient with the Layout feature and the BIM 360 Layout iPad app.

Connect the BIM 360™ Layout iPad app with a total station to easily locate and verify point locations on the job site.
Provide field layout personnel with the most up-to-date coordinated model to conduct layout activities.
Eliminate the manual process of prepping and transferring point coordinate details to field data controllers for layout.
Easily communicate and share issues collected in the field directly in the coordinated model for action by the VDC team in the back office.
Analyze layout productivity data to determine best practices for future planning and execution.

 
top

Go to:   The evolution of construction layout | Connected BIM for the entire team | Transforming BIM coordination |
Mobile access & review | Navisworks integration | Design tool integration | Integration with business processes
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One-click access to BIM

Collaborate across distributed teams.
Improve decision-making with nearly anytime, anywhere
access.
Access precise model views and shared markups directly
from notifications.

Project review tools for collaboration

Review and annotate project models and send
notifications to the team.
Respond to markups received from BIM 360 Glue project
members.
Measure between model objects with intuitive point-to-
point tools, object snapping, and automatically calculate
XYZ differences and the shortest distance between
objects.

Transforming BIM coordination

Empower your team with real-time, continuous BIM coordination.

Help make BIM accessible to everyone on the project team and streamline project review workflows.
Create confidence in planning results by using powerful clash detection tools that take advantage of Navisworks
software for construction project management.
Make better decisions earlier by more effectively communicating in the context of the coordinated project model.

Cloud-based multidisciplinary BIM coordination

Empower your team to identify and resolve conflicts more
effectively, before and during construction.
Work with up-to-date project models and data.
Send notifications and collaborate with the team.

Collaborative project reviews

Review complex multidisciplinary project models from
virtually anywhere.
Streamline project review workflows.
Annotate project models and send notifications to the
team.

Mobile access & review

Anytime, anywhere access to BIM projects and data.

Easy, secure, authenticated access to up-to-date, multidisciplinary BIM 360 Glue projects.
Intuitively explore multidisciplinary BIM projects in the field, online or offline.
Navigate through saved views, measure distances, and access intelligent object properties. 

Immersive mobile experience

Navigate using intuitive gesture-based pan, zoom, and
orbit.
Walk through the model with gravity-assisted navigation
optimized for BIM.
Select, hide, and reveal individual discipline models and
objects.

Verify measurements in the field

Measure between model objects with intuitive point-to-
point tools and object snapping.
Automatically calculate XYZ differences and the shortest
distance between objects.

Navisworks integration

 
top

 
top

 
top

http://www.autodesk.com/content/dam/autodesk/www/products/bim-360/bim-360-glue/features/immersive-mobile-experience-large-1122x800.jpg
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/content/dam/autodesk/www/products/bim-360/bim-360-glue/features/project-review-tools-collaboration-large-1014x800.jpg
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http://www.autodesk.com/content/dam/autodesk/www/products/bim-360/bim-360-glue/features/verify-measurements-in-the-field-large-1014x800.jpg
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Cloud-connected workflows for BIM coordination, collaboration, and analysis.

Use BIM 360 Glue for model management and team collaboration, and Navisworks for advanced analysis.
Directly load coordinated BIM 360 Glue models into Navisworks for 4D animated timelines, model-based quantification,
and other advanced analysis.
Publish coordinated models from Navisworks Manage to BIM 360 Glue to provide one-click-to-BIM access for the
entire team.

Connect workflows with Navisworks

Access and open coordinated models from BIM 360 Glue,
and use BIM 360 Glue to distribute models from
Navisworks.

Share coordinated project models

Glue models directly from Navisworks to BIM 360 Glue
projects.
Send links and notifications to project reviewers and
stakeholders.
Virtually anytime, anywhere web and mobile access to
BIM.

Design tool integration

Supports more than 50 file formats and round-trip BIM workflows in key Autodesk design tools.

In-product, round-trip support for coordination and clash resolution in Revit, AutoCAD, and AutoCAD Civil 3D
software.
Help simplify multidisciplinary BIM coordination workflows by minimizing file format complexity and compatibility issues.

Clash pinpoint and clash resolution

Streamline model conflict resolution more effectively with
round-trip coordination workflows.
Upload the latest 3D model views directly from Revit,
AutoCAD, and AutoCAD Civil 3D software.
Access and isolate clashing elements to more easily resolve
conflicts.

Manage and coordinate project models

Drag and drop project models from more than 50 design
tool formats.
Automatically manage model versions.
Track project activities with automatic notifications.

Integrate with business processes
Connect BIM and critical business workflows with bidirectional integrations.

Integrate BIM 360 Glue with certain Autodesk design tools, third-party project management, and ERP solutions.
Extend access to BIM across the internal team by embedding live models in systems such as Microsoft SharePoint.
Link live models with project management workflow systems.
Provide an open platform to custom implementations to fit almost any customer’s existing workflows.

Application integration

Connect project model views to external project control
systems for RFIs and other processes.

Object-level data access

Link documents directly to intelligent BIM objects.
Access intelligent BIM object data, hyperlinks, and
attachments from virtually anywhere.

 
top

 
top

 
top
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Chaos, Organized
Basecamp helps you wrangle people with different roles, responsibilities, and objectives toward
a common goal: Finishing a project together.

Use Basecamp free for 2 months

You need to get a project done.

I need to pull the right people together, divvy up the work to be done, and show
we’re making progress. Email isn’t working... I tried other apps too, but can’t get
anyone to use them with me.

You’re not alone! Lots of people come to us with those same
problems. Now they’re using Basecamp to keep all their project
communication in one place.

Can Basecamp help me report progress we’ve made to our clients or
my boss? I’m also juggling different projects with different people
involved in each one.

No worries! You can send status reports to the right people. And
Basecamp is built to handle many projects at once. Some customers
are managing dozens of projects at the same time!

Wow, Basecamp sounds like the perfect tool. It’s highly recommended
too. That’s why I'm here. I’ll give it a try!

Basecamp gets projects done.
For over 10 years, millions have relied on Basecamp to help them get their projects done on time,

https://basecamp.com/start
https://basecamp.com/start
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on budget, and on point. It’s their go to—and ours too: We use Basecamp every day to run our
own company. Combine that with our best-in-the-biz customer service, and you’ve got a powerful
package. Just last week, another 5,024 companies started using Basecamp.

On the Mac, PC, iPhone/iPad, Android and via email.
Basecamp’s at home on Safari (Mac, iPhone/iPad), Chrome (Mac, PC, iPhone/iPad, Android),
Firefox (Mac, PC), and IE 9+ (PC, Surface). Basecamp also integrates effortlessly with email.
Official apps are available for Android on Google Play, iPad in the App Store, and iPhone in the
App Store.

Give Basecamp a try

No IT Department required.
Basecamp runs in the cloud on our secure servers, so you don’t have to mess with anything
technical. And with a 99.988% uptime record over the last 12 months, Basecamp is rock-solid
reliable. If everyone in your group has a web browser or a smartphone, then they already have
everything they need to start using Basecamp.

Can I see how other people use Basecamp?
Absolutely. You can see how KEEN Footwear used Basecamp to build their flagship store in

https://itunes.apple.com/us/app/basecamp-official-app/id898020776
https://basecamp.com/tour
https://basecamp.com/start
https://itunes.apple.com/us/app/basecamp-official-app/id599139477?mt=8
https://basecamp.com/start
https://basecamp.com/security
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basecamp.app
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Portland, or you can explore Basecamp’s own publicly published projects.

Free weekly classes + live Q&A.
We also offer weekly “Be a Basecamp Pro in 30 minutes” online classes with live Q&A. Here’s
the full class schedule.

Who else uses Basecamp?
From freelancers, to small shops, to mid-sized companies, to enormous multinationals, Basecamp
is the go-to project management tool for hundreds of thousands of groups world-wide. Check out
how a shoe company used Basecamp to help open their new flagship store in Portland, Oregon.

Over 15,000,000 people have used Basecamp at work or for their own personal projects. Ask
around, there’s probably already someone at your company who’s used Basecamp before!

A few quick reads and links.
There are a lot of project management tools out there, and many of them do the same things. It
can be tough to choose. With that in mind, here are a few things we prepared for you.

Check out some of the things people made with Basecamp’s help.

Walk through an actual Basecamp project.

See how Basecamp benefits different people in your organization.

Find out more about our company and our people.

Any other questions we can answer?

https://basecamp.com/roles
https://basecamp.com/tour
https://basecamp.com/made
https://basecamp.com/start
https://basecamp.com/support#classes
https://basecamp.com/public-projects
https://basecamp.com/tour
https://basecamp.com/about
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We do whatever it takes to make sure our customer service is the best in the business. Fast,
friendly, knowledgeable, and often hilarious, you’ll feel like old friends in no time. Email us right
now. We’ve been responding to emails in 3 minutes lately, so we’ll get back to you super fast!

Give Basecamp a try

mailto:support@basecamp.com
https://basecamp.com/start
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Produkter

Byggnet Access

Byggnet Access Arkiv

Byggnet Access Projekt

Byggnet Standard

Byggnet Subscribe

Byggnet Verify

Byggnet Secure

Adress
Kontakta ert närmaste kontor för mer information.

Huvudkontor:
Ranhammarsvägen 21

Byggnet / Produkter / Byggnet Access

En produkt från

Byggnet Access
Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och
ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika aktörer inom bygg- och
fastighetsbranschen samt industrin. Byggnet Access är kärnan i Byggnet-sviten och
förutsättningen för att kunna använda de andra modulerna.

Byggnet Access finns tillgängligt i två olika varianter, Byggnet Access Projekt eller Byggnet
Access Arkiv.

  English

  Svenska

http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/byggnet-standard/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/byggnet-acces-projekt/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/byggnet-access-arkiv/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/byggnet-access-arkiv/
http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/byggnet-acces-projekt/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-subscribe/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-secure/
http://www.byggnet.com/
http://www.arkitektkopia.se/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-verify/
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Produkter

Byggnet Access

Byggnet Subscribe

Byggnet Verify

Byggnet Secure

Byggnet / Produkter / Byggnet Subscribe

En produkt från

Byggnet Subscribe

Snabb distribution av rätt information är kritiskt i ett byggprojekt!
Det är tidskrävande att hålla distributionslistor uppdaterade och inte alltid så lätt att hålla full
kontroll över det. Nya kollegor, konsulter och underentreprenörer börjar och slutar. Byggnet
Subscribe hjälper dig att automatisera distributionen av ett projekts alla handlingar som skickas
via bud, post eller digitalt.

Tack vare Byggnet Subscribe finns nu ett system som gör det möjligt att:
Enkelt ange/ändra prenumeranter för handlingar.
Skapa överblick över vad som distribueras, till vem och när.
Få kontroll över distributionskostnaden och vem som står för dessa.
Automatisera beställningsflödet – för att spara tid eller konsultarvoden.

Läs mer »

  English

  Svenska

http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/wp-content/uploads/2013/01/Folder_byggnet-Subscribe-130104.pdf
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-verify/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-subscribe/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-subscribe/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-secure/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.arkitektkopia.se/
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Produkter

Byggnet Access

Byggnet Subscribe

Byggnet Verify

Byggnet Secure

Byggnet / Produkter / Byggnet Verify

En produkt från

Byggnet Verify

Byggfel och förseningar kostar årligen miljarder
Det finns många orsaker, men en viktig faktor är arbete som utförs utifrån felaktiga versioner av
ritningar och annan dokumentation. Byggnet Verify är en unik mobilapp som ger alla i projektet
möjlighet att enkelt och snabbt kontrollera att de har rätt information, var de än befinner sig.

Praktisk rapportering för avvikelser
Applikationen erbjuder också en praktisk och snabb avvikelserapportering som automatiskt
knyts till rätt handling. Rapporterna görs enkelt, du väljer avvikelsekategori och lägger till text
och om du vill ett beskrivande foto taget med din telefon. I webbtjänsten kan du sedan se alla
rapporter, historik och eventuella åtgärder.

Ladda ner Byggnet Verify-appen här:
 

  English

  Svenska

http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-verify/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-verify/
http://www.arkitektkopia.se/
https://itunes.apple.com/se/app/byggnet-verify/id470519373?mt=8&uo=4
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.byggnet.com/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-subscribe/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-secure/
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Adress
Kontakta ert närmaste kontor för mer information.

Huvudkontor:
Ranhammarsvägen 21
Box 110 93
161 11 Bromma

A-support
0775-70 50 00

Tel växel:
08-50 60 70 00

E-mail:
support@byggnet.com

Läs mer »

© 2014 Byggnet | Om cookies

ny hemsida? köp den av dinwebb, dwinteractive webbyrå 

mailto:support@byggnet.com
http://www.dwinteractive.se/
http://www.byggnet.com/wp-content/uploads/2013/01/Folder_byggnet-Verify_130104.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.byggnet.verify.android
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Produkter

Byggnet Access

Byggnet Subscribe

Byggnet Verify

Byggnet Secure

Byggnet / Produkter / Byggnet Secure

En produkt från

Byggnet Secure

Tryggare och säkrare hantering av dokument
Byggnet Secure är en unik lösning som på ett intelligent sätt gör dokumenthanteringen betydligt
säkrare. Systemet innehåller smarta uppföljnings- och spårningsfunktioner som gör det lättare
att följa upp den utskrivna dokumentationen som spridits under ett projekt.

Få kontroll över hur många bygghandlingar som har tagits ut, av vem och om de återlämnats.
Skulle någon handling saknas så visar systemet ett namn på ansvarig person som snabbt kan
kontaktas och påminnas om att returnera materialet.

Hur fungerar det?

Varje handling får en individuell identifikation i formen av en streckkod. Detta sker via en
integrerad beställningsfunktion i Byggnet Secure.
Arkitektkopias registerkontrollerade personal tar emot beställningen och leverans sker
enligt överrenskommelse.
Identifikation med personligt lånekort kopplat till det aktuella projektet.
Vid uthämtning av dokument identifierar man sig med lånekortet, vilket avläses med en
streckkodsläsare. Därefter läser man in dokumenten som ska plockas ut.
Vid återlämning bockas handlingarna av i systemet.

Läs mer »

  English

  Svenska

http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-secure/
http://www.arkitektkopia.se/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-verify/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-subscribe/
http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/wp-content/uploads/2012/12/Folder_byggnet-Secure-120907-low.pdf
http://www.byggnet.com/sv/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-access/
http://www.byggnet.com/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/byggnet-secure/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
http://www.byggnet.com/sv/produkter/
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Adress
Kontakta ert närmaste kontor för mer information.

Huvudkontor:
Ranhammarsvägen 21
Box 110 93
161 11 Bromma

A-support
0775-70 50 00

Tel växel:
08-50 60 70 00

E-mail:
support@byggnet.com

© 2014 Byggnet | Om cookies

ny hemsida? köp den av dinwebb, dwinteractive webbyrå 

http://www.dwinteractive.se/
mailto:support@byggnet.com
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Skråtänkande eller modern
industri

Kompetent byggherre driver
utvecklingen

AMA och BIM viktigt

AMA beskrivningsverktyg

Byggbranschen är en
lågmarginalaffär

Byggdebatt mars 2008

Kompetent byggherre driver utvecklingen

Ett stort ansvar vilar på oss byggherrar när det gäller att reducera
kostnaderna i byggprocessen. Men detta kräver kompetens. Därför
satsar vi på vidareutbildningar för byggherrar, säger
branschorganisationen Byggherrarnas vd Stefan Sandesten.

Svensk Byggtjänsts undersökning om kostnader och kommunikation i
byggprocessen, pekar på att bristande kommunikation kostar
branschen drygt 22,5 miljarder kronor per år. Rolf Persson, vd på
Industrifakta, som genomfört undersökningen och Svensk Byggtjänsts
vd Erik Hellqvist menar att det främst är byggherrarna som bör ta på
sig ansvaret att förbättra kommunikationen och därmed minska
kostnaderna.

– Att fel ger stora kostnader i byggprocessen är jag medveten om. Men
även om det helt uppenbart finns problem med bristande
kommunikation, så är det kanske inte rätt att skylla allt på detta, säger
Stefan Sandesten.

Partnering effektiviserar
Han ser flera vägar att gå för att minska kostnaderna i byggprocessen.
Nya samverkansformer och ökad kompetens bland byggherrar är två
huvudspår.

–På Byggherrarna tror vi på nya och effektivare samverkansformer i
byggprojekt. Därför arrangerar vi kurser om partnering för flera hundra
deltagare per år. Vi vänder oss till alla branschled. Behovet av
utbildning är störst bland installatörer, konsulter och arkitekter. Syftet är
att bredda konkurrensen så att fler kan vara med i anbudsgivningarna i
parteringprojekt. Fördelarna med partnering är att man kör med ”öppna
böcker” och har gemensamma mål och riskbedömningar. De som
provat på partnering vill nästan alltid fortsätta att arbeta på detta sätt,
säger Stefan Sandesten.

Kvalificerad utbildning
– Kompetensutveckling är en viktig fråga för att effektivisera
byggprocessen, särskilt när det gäller byggherrar. I samarbete med
Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt
Luleå tekniska universitet har Byggherrarna utvecklat en kvalificerad
vidareutbildning för byggherrar, ByggherreClass. Det behövs naturligtvis
en bra akademisk utbildning på hög nivå för en yrkeskategori som
beställer bygg och anläggningsprojekt för närmare 200 miljarder per år.
För att dessa projekt ska bli framgångsrika krävs kunniga byggherrar
och tidigare saknades en relevant utbildning, säger Stefan Sandesten.

Kundorientering
Han pekar vidare på behovet av en ökad kundorientering i
byggbranschen.

– Det blir tydligt inte minst i den byggboomen vi nu upplevt några år.
Pressen är enorm, det blir svårt att hålla tider och felen blir fler.

http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/default.htm
http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/amabesk.htm
http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/lagmarginal.htm
http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/synpunkter.htm
http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/nr1/default.htm
http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/amabim.htm
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Maskinskriven text
Bilaga 15



20150428 www.byggtjanst.se/byggdebatt

http://byggtjanst.se/images/om_sb/byggdebatt/kompetent.htm 2/2

Drivkraften i byggprocessen måste bli en ökad grad av kundorientering.
Arbetet måste genomföras så att kunden blir nöjd.– Väldigt mycket av
ansvaret för att åstadkomma en effektivare byggprocess vilar förstås
på oss byggherrar. En kompetent och drivande byggherre ska fungera
som en motor som aktivt driver utvecklingen framåt.
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Bristande kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder
per år

Bristande kommunikation fördyrar större byggprojekt i Sverige med cirka 13
procent. Med dagens byggvolym innebär det en total kostnad på cirka 32 miljarder
per år.  Det framgår av en undersökning från Svensk Byggtjänst där 240 chefer
inom hela byggprocessen tillfrågats. Undersökningen visar också att samtliga
aktörer i byggprocessen drabbas av dessa merkostnader.

Svensk Byggtjänsts undersökning genomfördes tillsammans med Industrifakta
under våren 2014 och finns tillgänglig i en rapport (läs den här).

Undersökningen avser både husbyggnad och anläggningsbyggande. Den
bygger på telefonintervjuer baserade på ett urval med 240 företag inom
byggsektorn med likartad struktur och geografisk spridning. Företagen
omfattar byggherrar, entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter.

22 miljarder har blivit 32

– Det första man slås av är att problematiken som vi såg i en motsvarande
undersökning redan år 2007 kvarstår på samma nivå. Då som nu anser de
tillfrågade att bristande kommunikation i byggprocessen fördyrar byggprojekt
med cirka 13 procent. Med den volym som var aktuell år 2007 motsvarande
detta totalt 22 miljarder kronor per år. Med 2014 års volym blir siffran 32
miljarder kronor, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Den tydligaste orsaken till bristande kommunikation, som lyfts fram i
undersökningen, är otydliga anbudsunderlag och handlingar samt att det ges
olika information till olika aktörer.

Alla aktörer drabbas

Tjänster

Bokhandel

Event & Möten

Aktuellt

http://byggtjanst.se/aktuellt/
http://byggtjanst.se/event--moten/
http://byggtjanst.se/bokhandel/
http://byggtjanst.se/tjanster/
http://byggtjanst.se/globalassets/svensk-byggtjanst-besparingsmojligheter-2014.pdf
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– Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare
kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är
störst, säger Erik Hellqvist.

De konkreta merkostnader som kommunikationsbristerna ger upphov till
utgörs av tilläggsarbeten och korrigeringsarbeten på grund av felaktig
information eller missförstånd.

Även om byggherrarna har allra mest att vinna på bättre kommunikation, så
visar undersökningen tydligt att det finns påtagliga besparingsmöjligheter hos
samtliga aktörer i hela byggprocessen.

Bättre underlag, handlingar och informationsöverföring

Även om det i den nya undersökningen finns en del tecken på
förbättringsarbete gällande kommunikationen i byggprocesser, är det mesta
sig likt från den tidigare undersökningen år 2007.

– När det gäller samarbetsklimatet är det till och med fler som ser detta som
ett problem i den senaste undersökningen, konstaterar Erik Hellqvist.

– Naturligtvis kan man aldrig få en helt optimal kommunikationsöverföring i
praktiken. Men våra undersökningar visar att det finns en väldig potential i
förbättrad kommunikation. För att spara pengar, eller frigöra pengar till att
bygga mer.

Effektiv kommunikation en konkurrensfördel

Budskapet är tydligt: de behövs bättre anbudsunderlag och bygghandlingar
plus en tydligare informationsöverföring i byggprocessen.

– Såväl byggherrarna som de övriga aktörerna kan bidra till bättre affärer för
alla genom bättre kommunikation. De aktörer som tydligt visar att man verkar
för effektivare kommunikation på ett trovärdigt sätt, har en viktig
konkurrensfördel, sammanfattar Erik Hellqvist.

Effektiva litteraturtips

http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/ovrigt/projektkommunikation.-sa-far-du-den-att-fungera/
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/konkurrenspraglad-dialog/
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/affarsmodeller-for-partnering-och-utokad-samverkan/
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Bristande kommunikation i byggprocessen kostar 32 miljarder per år

  
Till toppen av sidan

Projektkommunikation. Så
får du den att f...

257 kr + moms

LÄGG TILL

Konkurrenspräglad dialog

325 kr + moms

LÄGG TILL

Affärsmodeller för
partnering och utökad ...

0 kr + moms

LÄGG TILL

 

Effektiva byggaffärer
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Tel. 08-457 10 00
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Enkel dokumenthantering

Med iBinder Byggprojekt får du ett hjälpmedel
som gör all dokumenthantering enkel och säker.
Principen bygger på samma enkla och
beprövade logik som den klassiska byggpärmen.
Alla förstår och kan använda systemet direkt,
utan några förkunskaper om IT eller
dataprogram.

För Sveriges största och minsta projekt

iBinder Byggprojekt har alla funktioner för att
hantera de största och mest komplexa
byggprojekten. Samtidigt är det så enkelt till sin
form och prissättning att det är idealiskt även för
riktigt små projekt. Kostnaden styrs av projektets
budget, inte av antalet användare eller hur
många filer som laddas upp.

Några fördelar i punktform

Minimal inlärningstid
Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare
Utgår från Bygghandlingar-90
Sprider, sparar och uppdaterar med en
knapptryckning
Checklista för vem som gör vad och när
Inbyggd viewer
Förberett för BIM (Building Information Model)
Kostnadsfri support för alla i projektet

 
Prova gratis här! 

 
 

Byggprojekt
 

Förfrågan
 

Upphandling
 

Förvaltning
 

Tips/Manualer
 

Kontakt
 

Om oss
 

Logga in 

     Växel: 019 - 26 00 00     Support: 019 - 27 00 00           
 

support@ibinder.com

https://www.ibinder.com/PublicCMS/Project.aspx
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Project.aspx?lang=sv-SE
mailto:support@ibinder.com
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Project.aspx?lang=da-DK
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Property.aspx
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Enquiry.aspx
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Project.aspx?lang=en-GB
http://www.soliditet.se/lang/sv_SE/RatingGuideline
https://www.ibinder.com/PublicCMS/PublicEnquiry.aspx
javascript:toggleLoginFrame();
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Contact.aspx
https://www.ibinder.com/PublicCMS/HomePage.aspx
https://www.ibinder.com/PublicCMS/Project.aspx?lang=nn-NO
https://www.ibinder.com/PublicCMS/filmklip.aspx
http://www.ibinder.com/login/accountapplication.aspx
https://www.ibinder.com/PublicCMS/About.aspx
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Översikt Musik Video Topplistor

iPad-skärmavbilder

...Mer

Beskrivning
Autodesk® BIM 360™ Glue is a cloud-based BIM management and collaboration product that connects the entire
project team and streamlines BIM project review and coordination workflows.

BIM 360 Glue provides anywhere, anytime access to the most recent project models and data throughout the project
Webbplats för Autodesk Inc. Support för Autodesk® BIM 360 Glue Applicensavtal

Nyheter i version 3.1
What’s New for R3.1: 
•Autodesk Navisworks 2016 NWD file format support
•Bug fixes

Andra kunder köpte även

Gratis

Kategori: Produktivitet
Uppdaterad: 25 mar 2015
Version: 3.1
Storlek: 63.0 MB
Språk: engelska
Utvecklare: Autodesk
© Autodesk Inc.
Åldersgräns 4+

Kompatibilitet: Kräver iOS 7.0
eller senare. Kompatibel med
iPad.

Kundbetyg
Det finns inte tillräckligt många
betyg för att visa ett genomsnitt
för den senaste versionen av
denna/detta Program.

Fler iPad-app från
Autodesk Inc.

Pixlr-o-matic
Visa i iTunes

SketchBook Express for iPad
Visa i iTunes

Autodesk Pixlr – photo editor
Visa i iTunes

Autodesk® BIM 360 Glue
Från Autodesk Inc.
Öppna iTunes när du vill köpa och hämta appar.

TurboViewer
Produktivitet
Visa i iTunes

PDF Expert 5 - Fill…
Produktivitet
Visa i iTunes

PadCAD Lite
Produktivitet
Visa i iTunes

Photo Measures
Produktivitet
Visa i iTunes

GoodReader
Produktivitet
Visa i iTunes

I iTunes är det otroligt enkelt att ordna en samling
av digitala mediefiler och lägga till nya.
Det går inte att hitta iTunes på datorn. Hämta iTunes nu så kan du
hämta gratisappen Autodesk® BIM 360 Glue av Autodesk Inc..

Har du redan iTunes? Klicka på Jag har iTunes om du vill öppna
det nu.

Visa mer från den här utvecklaren

https://itunes.apple.com/se/app/pixlr-o-matic/id450263811?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/padcad-lite/id488645046?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pixlr-o-matic/id450263811?mt=8
https://itunes.apple.com/se/genre/ios-produktivitet/id6007?mt=8
https://itunes.apple.com/se/genre/ios-produktivitet/id6007?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/padcad-lite/id488645046?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/sketchbook-express-for-ipad/id410871280?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/goodreader/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/appRatings?ratingSystem=appsApple
https://itunes.apple.com/se/artist/autodesk-inc./id295089690
https://itunes.apple.com/se/app/autodesk-pixlr-photo-editor/id526783584?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pdf-expert-5-fill-forms-annotate/id743974925?mt=8
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewEula?id=554629830
https://itunes.apple.com/se/app/turboviewer/id440584381?mt=8
https://itunes.apple.com/se/genre/ios-produktivitet/id6007?mt=8
http://www.apple.com/se/itunes/video/
https://itunes.apple.com/se/genre/ios-produktivitet/id6007?mt=8
http://www.autodeskbim360.com/
https://itunes.apple.com/se/app/sketchbook-express-for-ipad/id410871280?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/photo-measures/id415038787?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/autodesk-bim-360-glue/id554629830?mt=8
http://www.autodesk.com/BIM360
http://www.apple.com/se/itunes/charts/
https://itunes.apple.com/se/genre/ios-produktivitet/id6007?mt=8
http://www.apple.com/se/itunes/music/
https://itunes.apple.com/se/app/turboviewer/id440584381?mt=8
https://itunes.apple.com/se/genre/ios-produktivitet/id6007?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/pdf-expert-5-fill-forms-annotate/id743974925?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/photo-measures/id415038787?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/goodreader/id777310222?mt=8
https://itunes.apple.com/se/app/autodesk-pixlr-photo-editor/id526783584?mt=8
http://www.apple.com/se/itunes/overview/
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iTunes

iTunes
Hämta iTunes
Funktioner
iTunes-listor

Mer om iTunes
Grunderna om digital musik
iTunes-presenter
iTunes U
iPod + iTunes-support
AirPlay
Hjälpmedel

Arbeta med iTunes
Sälj ditt innehåll
Innehållsleverantörer
Marknadsför med iTunes
Gå med i Affiliate-programmet
Länka till iTunes

iTunes Store
Sök i iTunes Store
Sök i App Store
Köp musik nu
Köp iTunes-presentkort
Lös in iTunes-presentkort
iTunes-presenter för företag
Veckans gratislåt

Användningsvillkor Integritetspolicy Användning av cookiesCopyright © 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Handla på Apple Online Store (020-120 99 71), besök en Apple Store-butik eller hitta en återförsäljare. Apple-info Senaste nytt RSS-strömmar Kontakta oss

Autodesk SketchBook
Visa i iTunes

AutoCAD 360
Visa i iTunes

10m

Like

Upptäck och dela nya
appar. Följ oss på
@AppStore.

31m

Like

Upptäck och dela
nya låtar, filmer,
böcker och mycket
mer.

Följ oss på @iTunes
och få tips om ny musik
som vi gillar.

http://www.apple.com/se/itunes/digital-music-basics/
http://www.apple.com/se/itunes/charts/
https://itunes.apple.com/se/store
http://www.apple.com/se/airplay/
http://www.apple.com/se/itunes/affiliates/
http://www.apple.com/se/itunes/gifts/
http://www.apple.com/legal/privacy/se/
http://www.apple.com/se/
http://www.apple.com/se/support/ipod/
http://www.apple.com/se/pr/
https://buy.itunes.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/redeemLandingPage
http://www.apple.com/se/itunes/content-providers/
http://www.apple.com/choose-your-country/
http://www.apple.com/se/itunes/link/
https://itunes.apple.com/se/browse/
http://store.apple.com/se/browse/home/giftcards/itunes/gallery
https://itunes.apple.com/se/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8
http://www.apple.com/se/itunes/features/
https://itunes.apple.com/se/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8
http://www.apple.com/se/retail/
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?cc=se&fcId=511958713
http://www.apple.com/legal/privacy/se/cookies/
http://www.apple.com/se/legal/terms/site.html
http://tw.appstore.com/M7e
http://www.apple.com/se/itunes/sellcontent/
https://itunes.apple.com/se/app/autocad-360/id393149734?mt=8
http://www.apple.com/se/accessibility/itunes/vision.html
http://www.apple.com/se/contact/
https://itunes.apple.com/se/genre/ios/id36?mt=8
http://store.apple.com/se
http://www.apple.com/se/apps/itunes-u/
http://www.apple.com/se/hotnews/
http://www.apple.com/se/buy/
http://www.apple.com/se/itunes/companies/
http://tw.itunes.com/H8a
http://www.apple.com/se/itunes/download/
http://www.apple.com/se/rss/
https://itunes.apple.com/se/app/autocad-360/id393149734?mt=8
http://www.apple.com/se/itunes/corporatesales/
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Dela
Kommunicera med anställda i företaget. Använd
SharePoint för att kommunicera med andra,
utbyta idéer och samarbeta på ett nytt sätt.

Ordna
Oavsett om du arbetar i grupp eller enskilt kan
du samordna information, människor och projekt
i SharePoint.

Utforska
Med SharePoint kan du lätt hitta svar på frågor,
lära dig mer om olika ämnen och kontakta
experter.

Skapa
Utvecklare och webbformgivare kan skapa nya
upplevelser i SharePoint med välbekanta verktyg
och internetstandarder.

För hemmabruk För företag Mallar Butik Support Mitt konto

Startsida för SharePoint Översikt Pröva på och köp Partner Kundernas berättelser

Logga in

Översikt över SharePoint
Pröva på och köp

Läs mer

Läs mer

Läs mer

https://products.office.com/sv-se/business/Office
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-products-and-free-trial
https://products.office.com/sv-se/compare-microsoft-office-products
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=401325
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-partners-sharepoint-support
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/connect-with-employees-across-the-enterprise
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=506714
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=506569
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-products-and-free-trial
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/connect-with-employees-across-the-enterprise?tab=3
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/connect-with-employees-across-the-enterprise?tab=2
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-customer-stories-collaboration-software-reviews
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-2013-overview-collaboration-software-features
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/collaboration
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=403936
https://products.office.com/sv-se/home
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Hantera
Med SharePoint får du avancerade styrfunktioner
där IT‐avdelningen kan hantera kostnader, risker
och tidsförbrukning.

Hitta information för: IT‐tekniker | Utvecklare

Läs mer

Läs mer

Få mer
information
SharePoint Online

Yammer
Utöka
samarbetsfunktionerna
i SharePoint genom att
använda det med
Yammer – det sociala
företagsnätverket.

Läs mer

Kundernas
berättelser
Företag i hela världen
använder SharePoint
för att omvandla sina
verksamheter.

Läs mer

Relaterade
produkter
Yammer
Office 365
Exchange
Skype för företag
Project
Visio

Följ oss 1,6mGilla Office Blogs

Andra Microsoft‐
webbplatser

Windows

Surface

Windows Phone

Xbox

Skype

MSN Sverige

Bing

Office‐program

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

OneNote

Access

Publisher

Office på flera enheter

Se alla produkter

Office för hemmabruk

Office 365 Home

Office 365 Personal

Office för studenter

Office för Mac

Office Online

Jämför alternativ

Hjälp och support

Vanliga frågor och svar
Systemkrav

Office för företag

Priser och prismodeller

För stora företag

För IT

Myndigheter

Akademiska institutioner

Ideella organisationer

Andra affärsprodukter

Exchange
SharePoint

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=400517
https://products.office.com/sv-se/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook
https://products.office.com/sv-se/government/office-365-web-services-for-government
https://products.office.com/sv-se/microsoft-office-for-home-and-school-faq
https://products.office.com/sv-se/business/office-365-it-resources
https://products.office.com/sv-se/nonprofit/office-365-nonprofit
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507584
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/connect-with-employees-across-the-enterprise?tab=5
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403386
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510124
https://products.office.com/sv-se/Lync/Lync
https://products.office.com/sv-se/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
https://products.office.com/sv-se/products
https://products.office.com/sv-se/Project/project-and-portfolio-management-software
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403723
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=506712
https://products.office.com/sv-se/mobile/Office
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403927
https://products.office.com/sv-se/excel
https://products.office.com/sv-se/office-365-personal
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=524585
https://products.office.com/sv-se/office-system-requirements
https://products.office.com/sv-se/office-365-home
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403459
https://products.office.com/sv-se/publisher
http://www.xbox.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=506743
http://www.msn.com/
https://products.office.com/sv-se/Visio/flowchart-software
https://products.office.com/sv-se/access
https://products.office.com/sv-se/student/office-for-students
https://products.office.com/sv-se/business/compare-office-365-for-business-plans
https://products.office.com/sv-se/powerpoint
https://products.office.com/sv-se/exchange/email
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=506744
https://products.office.com/sv-se/word
http://www.bing.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510125
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-online-collaboration-software
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=524828
https://products.office.com/sv-se/exchange/email
https://products.office.com/sv-se/business/Office
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/collaboration
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/sharepoint-customer-stories-collaboration-software-reviews
https://products.office.com/sv-se/business/enterprise-productivity-tools
https://products.office.com/sv-se/compare-microsoft-office-products
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/connect-with-employees-across-the-enterprise?tab=4
http://windows.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/surface/
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Bing

Microsoft Store

Se alla produkter Systemkrav

Kom igång med Office

Hantera
prenumerationer och
installationer

Sök efter utbildningar

SharePoint

Skype för företag

Project

Visio

Yammer

Power BI

Dynamics CRM

Svenska ﴾Sverige﴿

Kontakta oss Sekretess och cookies Användningsvillkor Varumärken

Om våra annonser © 2015 Microsoft

https://products.office.com/sv-se/skype-for-business/online-meetings
https://products.office.com/sv-se/Visio/flowchart-software
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=509907
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=507412
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=511198
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=394624
https://products.office.com/sv-se/products
https://products.office.com/sv-se/office-system-requirements
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=403708
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=511200
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=506713
https://products.office.com/sv-se/Project/project-and-portfolio-management-software
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=511199
http://www.microsoftstore.com/
https://products.office.com/sv-se/starter/already-purchased-a-different-version-of-office
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=511196
http://www.bing.com/
https://store.office.com/worldwide.aspx?cmapid=6&returnURL=https%3a%2f%2fproducts.office.com%2fSharePoint%2fsharepoint-2013-overview-collaboration-software-features
https://products.office.com/sv-se/SharePoint/collaboration
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Tre nyckelingredienser i ett projektverktyg

1,053,274 registrerade användare i 166,733 projekt

Uppnå dina mål
Projectplace erbjuder kraftfulla samarbetsverktyg. Smidigt. Skalbart. Säkert.

Ange e-postadress  Testa nu

  

Projectplace på 45 sek  (//player.vimeo.com/video/116234290?autoplay=1&color= 8ab98e)

https://player.vimeo.com/video/116234290?autoplay=1&color=%208ab98e
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Smidig projektledning
Genomför projekt i tid och hantera team, arbetsuppgifter (/funktioner/arbetsuppgifter/) och deadlines. Håll full koll på

vem som gör vad och när med våra planeringsverktyg (/funktioner/planeringsverktyg-online/) som kombinerar

kanbantavlor (/funktioner/digitala-kanbantavlor/) och gantt-scheman (/funktioner/gantt-schema/).

https://www.projectplace.se/funktioner/arbetsuppgifter/
https://www.projectplace.se/funktioner/digitala-kanbantavlor/
https://www.projectplace.se/funktioner/gantt-schema/
https://www.projectplace.se/funktioner/planeringsverktyg-online/
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Säker dokumentdelning
Lagra, hitta, dela och granska alla dina filer enkelt och säkert (/om-oss/sakerhet-tillit-och-trygghet/) i Projectplace

dokumenthanteringssystem (/funktioner/dokumenthanteringssystem/). Slipp versionskonflikter och tidsödande

sökande efter den senaste versionen. Helt integrerat med andra fildelningstjänster.

https://www.projectplace.se/om-oss/sakerhet-tillit-och-trygghet/
https://www.projectplace.se/funktioner/dokumenthanteringssystem/
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Sömlöst samarbete
Förbättra samarbetet och låt dina team organisera sig själva med kanbantavlor (/funktioner/digitala-kanbantavlor/).

Bjud in externa partners för att bolla idéer, utbyta kunskap och se all projektspecifik kommunikation

(/funktioner/effektiv-kommunikation-med-projectplace-kommunikationsverktyg/) – var som helst och när som helst.

Börja samarbeta nu!

Ingen installation
Inga förbindelser
Inget kreditkort

Ange e-postadress

Testa gratis

 

https://www.projectplace.se/funktioner/effektiv-kommunikation-med-projectplace-kommunikationsverktyg/
https://www.projectplace.se/funktioner/digitala-kanbantavlor/
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Få en gratis demo av Projectplace
 

Boka en demo (/priser/personlig-onlinedemonstration/)  

 

 

Rickard Bäcklin - vd på B2B-byrån Hilanders 

 

Läs hela kundberättelsen (/kunder/kundberattelser/hilanders/)

(https://www.youtube.com/embed/UQ-

EoQLxdvw?

rel=0&autoplay=1)



I stället för en enkel mur kan vi bygga ett Colosseum tillsammans.

https://www.projectplace.se/kunder/kundberattelser/hilanders/
https://www.projectplace.se/priser/personlig-onlinedemonstration/
https://www.youtube.com/embed/UQ-EoQLxdvw?rel=0&autoplay=1
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Vi hjälper kunder över hela världen 

Läs om fler nöjda kunder (/kunder/kundberattelser/)

Kommande event
Anmäl dig till seminarier och andra event för att lära dig mer om projektledning och samarbete.

Se våra event (/tjanster/event/)

Projectplace på 45 sek
Se vår film

 (//player.vimeo.com/video/116234290?autoplay=1&color= 8ab98e)

  

https://www.projectplace.se/kunder/kundberattelser/
https://www.projectplace.se/tjanster/event/
https://player.vimeo.com/video/116234290?autoplay=1&color=%208ab98e
Louise Ekberg
Maskinskriven text
Bilaga 20



20150428 Projektverktyg och social projektledning  Projectplace

https://www.projectplace.se/ 7/8

Ange e-postadress  Testa nu

Om Projectplace

Om oss (/om-oss/)

Lediga tjänster (/om-oss/jobb/)

Appar för pc, mac & mobil (/tjanster/download-center/)

Produktuppdateringar (/product-updates/)

Villkor (/villkor/)

Nyheter

Newsroom (/om-oss/newsroom/)

Event (/tjanster/event/)

Utbildningar m.m. (/tjanster/professional-services/)

Webinars (/tjanster/projectplace-webinars/)

Whitepapers (/tjanster/whitepapers/)

Relaterade sidor

Blog (http://blog.projectplace.com/)

Idea forum (http://ideas.projectplace.com/)

Support (https://support.projectplace.com/index.php?/Svenska/Base/Language/Change/2/)

Hjälp wiki (https://help.projectplace.com/)

ToDo - gratiserbjudande (https://todo.projectplace.com)

Kontakta oss

https://www.projectplace.se/tjanster/event/
https://www.projectplace.se/tjanster/download-center/
https://www.projectplace.se/product-updates/
https://www.projectplace.se/om-oss/jobb/
https://www.projectplace.se/villkor/
https://todo.projectplace.com/
https://www.projectplace.se/
https://help.projectplace.com/
https://www.projectplace.se/om-oss/newsroom/
http://ideas.projectplace.com/
https://www.projectplace.se/om-oss/
http://blog.projectplace.com/
https://www.projectplace.se/tjanster/professional-services/
https://www.projectplace.se/tjanster/whitepapers/
https://www.projectplace.se/tjanster/projectplace-webinars/
https://support.projectplace.com/index.php?/Svenska/Base/Language/Change/2/
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Generella frågor: +46-8-586 302 00

Säljfrågor: +46-8-586 302 75

Internationella kontaktuppgifter (/om-oss/svenska/)

(https://www.facebook.com/pages/Projectplace/70422057441)  (https://twitter.com/projectplace)

(https://plus.google.com/101339066281903045936/)  (https://www.linkedin.com/company/projectplace/)

Sajtkarta (/sajtkarta/)

https://www.facebook.com/pages/Projectplace/70422057441
https://www.projectplace.se/sajtkarta/
https://twitter.com/projectplace
https://www.linkedin.com/company/projectplace/
https://www.projectplace.se/om-oss/svenska/
https://plus.google.com/101339066281903045936/
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Byggkommissionen presenterar
betänkandet ”Skärpning gubbar”

Pressmeddelande
18 december 2002
Finansdepartementet
Byggkommissionen 

Starkare beställare, en lag om parternas ansvar för byggfel, en
bygghaverikommission, en lag mot svart arbetskraft och ett nytt ROTavdrag
för konsumenter. Det är några av de många åtgärder som regeringens
Byggkommission (Fi 2002:01) föreslår i sitt betänkande ”Skärpning gubbar”
som överlämnas till kommun och bostadsminister LarsErik Lövdén idag.

Byggkommissionen tillsattes av regeringen i februari 2002 för att föreslå
åtgärder mot byggsektorns olika problem med allvarliga byggfel, höga priser,
svart arbetskraft och karteller.

Orsaker till bristande konkurrens och kvalitet
Kommissionen konstaterar att bland annat koncentrerade marknader,
homogena produkter, höga inträdesbarriärer och ovanligt många kontaktytor
mellan aktörerna ger en svag konkurrens och bildar jordmån för bland annat
kartellsamarbete.

Kommissionen anser att byggsektorn har svårigheter att se sambanden mellan
sina problem och det egna agerandet, eller bristen på agerande, när det gäller
till exempel personalutveckling, ny forskning och jämställdhet. Det leder, i
kombination med svag konkurrens, till ett lågt omvandlingstryck,
revirtänkande, svårigheter att ta till sig ny kunskap och en avskärmning från
samhället och dess värderingar. I förlängningen ger det symptom i form av
bristande kvalitet, höga priser och en dålig förståelse för konsumenternas
behov och förväntningar.

Obalans mellan parterna
En annan viktig orsak till byggsektorns problem är att beställarna av
byggentreprenader numera har sämre kunskaper och en betydligt svagare
ställning än tidigare. Den vanligaste ”beställaren” i bostadsbyggandet är en
bostadsrättsförening med enskilda konsumenter. Byggföretagen däremot har
på många sätt stärkt sitt inflytande över byggandet. Det har lett till en obalans
mellan parterna. Svaga beställare riskerar att själva få svara för byggfel och har
små möjligheter att påverka byggnadernas utformning, pris och kvalitet. Svaga
beställare leder även till dålig konkurrens. För att komma till rätta med
problemen föreslår kommissionen en rad åtgärder för att stärka beställarnas

http://www.regeringen.se/
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ställning, bland annat utbildning.

Lagstiftning mot fel och fusk
Kommissionen föreslår också en lagstiftning med tvingande minimiregler för
parternas ansvar för byggfel. Fukt är en vanlig orsak till byggfel. En obligatorisk
fuktkontroll vid projektering och i produktion föreslås. En haverikommission
för byggfel bör inrättas för att kartlägga orsakerna till fel i enskilda fall.
Kommissionen föreslår en lag mot svart arbetskraft. Företag i byggsektorn som
anlitar underentreprenörer skall betala in uppdragstagarens skatter m.m. till
ett särskilt entreprenadkonto hos skattemyndigheten. ROTavdraget bör
återinföras för enskilda konsumenter.

Slutligen föreslås bland annat att berörda myndigheter får i uppdrag att under
tre år följa utvecklingen i byggsektorn. Av särskilt intresse är då byggsektorns
egna åtgärder i anledning av kommissionens slutsatser.

Byggkommissionens ledamöter
Dåvarande landshövdingen, numera generaldirektören Lars Eric Ericsson,
Finansdepartementet, har varit kommissionens ordförande. Ledamöter har
varit generaldirektören Ines Uusmann, Boverket, generaldirektören Mats
Sjöstrand, Riksskatteverket samt generaldirektören LarsErik Liljelund,
Naturvårdsverket. Avdelningschefen Peter Delden, Konkurrensverket, har varit
knuten till kommissionen som sakkunnig i konkurrensfrågor efter det att
dåvarande generaldirektören för Konkurrensverket, AnnChristin Nykvist,
utnämnts till statsråd den 21 oktober 2002.

Kontakt
Lars Eric Ericsson
Utredare
08 405 29 19
070 200 63 91

Sonny Modig
Huvudsekreterare
08 405 32 57
0708 33 60 37
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Taking Action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 3: Dispute Resolution, taking legal action 
and claims for negligence 
 
Introduction 
If you believe an architect has fallen short of expected high standards of 
professionalism such that you have suffered a loss or damage, this section provides 
information on the different forms of dispute resolution available, seeking recompense 
through legal action and claims of negligence. 
 
 
Contents  
This section is divided into the following areas: 
 
1. Establishing RIBA Membership and registration  

2. What to do first  

3. Seeking a resolution 

-  Mediation 
-  Adjudication 
-  The RIBA List of Adjudicators 
-  Arbitration 
-  The President’s List of Arbitrators 

4. Seeking legal advice and taking legal action 

5. Insurance claims 

6. Table of information, contacts and costs. 
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1. Establishing RIBA Membership and Registration 
 
i. If you have a problem or dispute with someone you believe is an RIBA chartered 

architect, first of all confirm that he or she is, in fact, a member.  Members are 
listed in the on-line RIBA Members Directory  
http://members.riba.org/memdir/ or you can phone the Membership 
Department on 020 7307 3800 to check.  A fully qualified RIBA member (see 
below) is entitled to call him or herself a ‘Chartered Architect’  
www.riba.org/go/RIBA/Member/Joining_29.html and use the ‘RIBA’ affix  
www.riba.org/fileLibrary/pdf/P1_Advertising__(GN3).pdf  

 
ii. You can check whether the person is registered at the Architects Registration 

Board by searching the ARB Register on-line at http://search.arb.org.uk/ or 
phone the ARB on 020 7580 5861 to establish whether the architect is currently 
registered. 

 
 

2. What to do first 
 
i. If, unfortunately, things start to go wrong it is always best to try to talk to your 

architect before considering taking matters any further.   
Be prepared for your conversation: 

•  check your appointment agreement  (i.e. the terms of engagement with the 
architect) which you should have agreed together at the outset. These should 
have been set out in writing by the architect (see Section 7 below) 

• Remind yourself of the specific services he or she (or the practice) was 
contracted to provide, plus any particular requirements that were part of your 
agreed brief (such as the project budget or timetable)   

• Identify where you believe the requirements of your agreement have not been 
met.   

 
ii. However, if communications have broken down already, and/or you do not want 

to have such a discussion without some kind of assistance, the RIBA mediation 
service  (see Section 3 below) will be able to nominate a third party mediator.  

 
iii. Read these notes carefully before deciding on a course of action, and in particular, 

see if there is an explanations in Part 2 which is useful to you.  
 
 

3. Seeking a resolution 
 
i. The most common cause of complaint from clients is a misunderstanding about, 

or dissatisfaction with, their architect’s services.  If this is the reason for your 
complaint, and your main priority is to sort out the problem, then the Institute 
may be able to help you through one of our dispute resolution services 
(mediation, adjudication and arbitration – collectively known as ‘ADR’- alternative 
dispute resolution)   
www.riba.org/go/RIBA/Member/Practice_326.html?q=dispute%20resolution   
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Mediation  
ii. This is an informal procedure aimed at resolving difficulties which have arisen 

between an architect and client.  It is particularly suitable when the relationship has 
broken down and communication has become a problem.  The mediator can act 
as the intermediary to try to re-establish good working relations.  The mediator 
will assist in negotiations between both parties, either with everyone present, or 
separately, to try to reach a solution.  Mediation does not of itself impose a 
resolution.  The settlement eventually reached will only become binding with the 
consent of all the parties.  The RIBA can nominate a mediator for you from our 
list of  approved mediators.   
 

ii. For information on fees and contact details, see the table at the end of these notes  
and visit the mediation web-site at 
www.riba.org/go/RIBA/Member/Practice_4854.html.  

 
 Adjudication  
iv. This is a method of resolving contractual disputes.  The scope for statutory 

adjudication was set out in the Housing Grants, Regeneration and Construction 
Act 1996  www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/1996053.htm.  The Act provides a 
statutory right to adjudication in most building contracts (except contracts with a 
residential occupier), and contracts for architect’s services.  It is intended to be 
more cost-effective and faster than either arbitration or litigation.  It is most 
frequently used to ensure payment, but any other type of dispute about the 
contract can also be adjudicated.    

 
v. The adjudicator’s decision is generally made within 28 days of referral and is 

enforceable in the courts. Unless the parties agree to be bound by the decision, it 
is temporarily binding until finally resolved by Arbitration or Litigation. 

 
vi. Where the right to adjudication is supplied by the Act and the contract does not 

name an adjudicator or an adjudicator-appointing body other than the RIBA, then 
either party may apply to the Institute for nominations.   

 
vii. Where statutory adjudication is not applicable, many standard contract forms 

provide schemes for voluntary adjudication generally modelled on the statutory 
scheme. 

 
 The RIBA List of Adjudicators   
viii. The List The RIBA List of Adjudicators  is composed of architects, engineers, 

quantity surveyors and lawyers who are all suitably qualified, trained and 
experienced, and required to undertake specialist CPD annually.  They have all 
taken a written test, and additionally may also have been interviewed, to ensure 
they are properly qualified and skilled for inclusion. 

 
ix. For information on fees and contact details, see the table at the end.  and visit the 

adjudication web-site at www.adjudication.co.uk/faq.htm   
 

Arbitration  
x. Many building contracts and contracts for architects’ services contain a provision 

for disputes to be resolved by arbitration.  Frequently, the President of the RIBA 
is specified in the contract as the appointor of the arbitrator.     
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xi. If there is no such a provision in your contract, you may nevertheless still agree 
with the other party to resolve your dispute through arbitration, and further agree 
to make a joint request to the President of the RIBA to make the appointment.  
 
The President’s List of Arbitrators 

xii. The List comprises those whom the President has chosen on the recommendation 
of the President's Advisory Committee on Dispute Resolution.  The Committee 
will have satisfied itself that every person it recommends is capable of fulfilling the 
duties of an arbitrator, with sufficient legal understanding and practical expertise 
to deal with the types of dispute for which appointments will be requested.  
 

xiii. The List is composed of architects, engineers and quantity surveyors. Of these, 
some are additionally qualified as solicitors or barristers.  
 

xiv. For information on fees and contact details, see the table at the end.  and visit the 
arbitration web-site at www.riba.org/go/RIBA/Member/Practice_4865.htm  

 
 

4. Seeking legal advice and taking legal action 
 
i. Before embarking on any legal proceeding (including the options outlined above), 

it is wise to seek advice from a construction lawyer and/or an expert.   A specialist 
solicitor or another architect will be able to advise you about the best course of 
action for your particular dispute and the likely costs and risks involved in 
pursuing it.  Make sure that the solicitor you engage is proficient in construction 
law and contracts.  The Law Society  
www.lawsociety.org.uk/choosingandusing.law, tel. 0870 606 6575, can help you 
find an appropriately-qualified solicitor in your locality.   The RIBA’s Client 
Services  www.architecture.com/go/Architecture/Using/Finding_291.html ( tel. 
0207 307 3700) will be able to provide you with names of architects who act as 
experts.   Pursuing litigation to resolve conflicts over design and workmanship 
requires skill and knowledge, so be cautious about appointing a solicitor with no 
experience in this area.    

 
ii. Taking legal action is a serious, and potentially expensive step to take, so do not 

pursue it lightly.  But if you are confident you have sufficient evidence to 
demonstrate that the architect has breached the terms of his or her contract, 
reparation (i.e. an order to undertake remedial action of pay damages) may be 
pursued through litigation.   

 
iii. If the sum of money you wish to dispute or recover through legal action is less 

than £5,000, your claim can be pursued in the Small Claims Court  
www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/claims/index.htm.  So, while litigation 
in a higher court (such as a county court or the Royal Courts of Justice) can be 
extremely costly, using the Small Claims Court is intended to be as inexpensive as 
possible.  However, whenever legal action is taken you must be prepared to 
risk losing, in which case costs could be awarded against you.   

 
iv. While architects are expected to set out their terms and conditions of engagement 

in writing  (see Part 2), if you do not have a written contract you may still have 
grounds to take the matter to court – seek legal advice to see if you have a case.   
Courts can recognise a ‘verbal agreement’ or ‘contract by conduct’ in the absence 
of a written contract.  
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v. In certain circumstances, you may qualify for Legal Aid  
www.clsdirect.org.uk/legalhelp/calculator.jsp?lang=en.  

 
 

5. Insurance Claims 
 
i. The Institute expects all its practising members to be covered by appropriate 

insurance against claims relating to professional negligence.  (The Architects 
Registration Board specifies a mandatory minimum level of £250,000 Professional 
Indemnity Insurance (PII) cover  www.arb.org.uk/regulation/pii-
guidelines.shtml.)   

 
ii. The RIBA does not specify either the type of cover or a minimum level because we 

recognise that different types of insurance are applicable to different 
circumstances and potential liabilities.  But the Institute does specify that all 
Chartered Practices must have adequate PII protection.   We will have declarations 
from the principals of Chartered Practices that PII is held, but we do not have 
copies of members’ policy documents.  Please note that a client/claimant is not 
entitled to know the identity of an architect’s insurer, nor see a copy of the 
insurance certificate.   There are no particular reasons why an architect may wish 
to withhold this information but he or she is under no obligation to provide it.  

 
iii. Please note that if you do acquire the contact details of the architect’s insurers,  

they are unlikely to respond to unsolicited correspondence before they receive 
formal notification of the claim from the architect (see point v. below). 

 
iv. To succeed in a financial claim against the architect, you must prove breach of 

contract or negligence, and loss.  Where technical or professional negligence is 
alleged it is normally necessary to support your case with, for example, the opinion 
evidence of an expert. The RIBA holds a list of suitably qualified experts and 
RIBA Client Services   

 www.architecture.com/go/Architecture/Using/Finding_291.html  (tel. 0207 307 
3700) will be able to provide you with names in your region. 

 
v. If you are able to show adequate proof, and you wish to make a claim for 

costs/compensation arising from an architect’s negligence you should write 
directly to the practice.  All PII policies require the architect to ‘notify’ potential 
claims to the insurer.  So from the point of notification you should expect to be in 
correspondence with the insurer regarding matters related to the claim –  usually 
via a broker or appointed claims handler (who may be a solicitor). 

 
vi. If  you are going to make a substantial claim against an architect’s insurance policy 

and are prepared for the insurers to defend it rigorously, also be prepared to wait 
months for it to be settled.  Furthermore, you must accept the risk that you could 
lose with costs awarded against you. 

 
vii. NB.  Data collected from actual claims over a number of years shows that the split 

between damages and costs is about 40% damages, 60% costs. 
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6. Dispute Resolution - table of information, contacts and costs 

TYPE OF ACTION APPLICABLE TO : ASSOCIATED COSTS TAKE NOTE… 

1. LITIGATION Any contractual or fee dispute. 

Your solicitor will advise whether you 
have grounds for litigation on any other 
matter. 
 
Contact: Law Society 
www.lawsociety.org.uk/choosingandusi
ng.law  Tel. 0870 606 6575  

Your solicitor will advise you on the 
costs involved. 

Legal Aid may be available in some 
instances.  Use the Community Legal 
Service 
[www.clsdirect.org.uk/legalhelp/calc
ulator.jsp?lang=en]  web-site to find 
out if you qualify.  Alternatively, the 
solicitor may work on a ‘no win, no 
fee’ basis. 

Either party may be awarded damages 
and/or costs.  Costs may be apportioned. 

The losing party could be required to pay 
both parties’ costs. 

 

2. ARBITRATION  Parties to an arbitration agreement 
where there is provision for the RIBA 
President (or a Vice-President) to 
nominate an arbitrator. 

. 

 

Administration fee on application for 
an appointment, £250 + VAT (as at 
August 2007). 

 

Either party may be awarded damages 
and/or costs.  Costs may be apportioned. 

Arbitration is a private process with 
considerable party autonomy.  An 
arbitrator’s Award is final, binding and 
enforceable. 
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TYPE OF ACTION APPLICABLE TO : ASSOCIATED COSTS TAKE NOTE… 

ARBITRATION CONT’D Contact: RIBA 
www.riba.org/go/RIBA/Member/Practi
ce_4865.html?q=arbitration Tel.  020 
7307 3649, Fax. 020 7307 3793, E-mail: 
adjudication@inst.riba.org 

or the Chartered Institute of 
Arbitrators:  
http://www.arbitrators.org/  
Tel. 020 7421 7444 

 

Arbitration costs, including 
arbitrator’s fee. 

Certain costs are potentially 
recoverable, if successful. 

 

3. ADJUDICATION  Parties to a contract in which there is 
provision for the RIBA, or the RIBA  
President (or a Vice-President) to appoint 
an adjudicator. 

Contact: RIBA 
www.riba.org/go/RIBA/Member/Practi
ce_4855.html?q=Adjudication Tel.  020 
7307 3649, Fax. 020 7307 3793, E-mail: 
adjudication@inst.riba.org, or the  
Chartered Institute of Arbitrators 
www.drs-ciarb.com/AboutUs.asp Tel. 
020 7421 7444 

Administration fee on application 
for an appointment, £240 + VAT 
(as at August 2007) (or £100 plus 
VAT for disputes arising under the 
JCT Building Contract for Home 
Owner/ Occupier) 

Adjudication costs, including the 
adjudicator’s fee. 

(Both parties bear their own costs.) 

An adjudicator’s decision is enforceable 
and binding pending a final resolution by 
arbitration or litigation.  However, the 
parties may agree to accept the 
adjudicator’s decision as finally 
determining their dispute and then no 
further enforcement action will be 
necessary.  

The majority of adjudication arises under 
the statutory right from the Housing 
Grants, Construction and Regeneration 
Act 1996. 
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TYPE OF ACTION APPLICABLE TO : ASSOCIATED COSTS TAKE NOTE… 

4. MEDIATION Any contractual or fee dispute. 

Contact: RIBA 
www.riba.org/go/RIBA/Member/Practi
ce_4854.html Tel.  020 7307 3649, Fax. 
020 7307 3793, E-mail: 
adjudication@inst.riba.org  

 

Administration fee on application, 
£150 + VAT (as at August 2007). 

Mediation costs, including the 
mediator’s fee. 

The mediator may be able to find a 
solution to the difficulties between the 
parties without recourse to legal or 
disciplinary action. 

Mediation relies on a willingness by the 
parties involved to co-operate. 
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Teamkultur i byggprocessen

Vi har erfarenhet av att arbeta med team och ledning i byggprocessen. Teamkultur kan därför
erbjuda olika konsulttjänster i samband med partneringprojekt.

Vad innebär teamkultur i byggprocessen?
Arbetssättet innebär att samtliga intressenter samverkar i team och bidrar med hela
sin kompetens och engagemang för projektets bästa. Det är utvecklad
samverkansform som innebär ett ökat samspel och gemensamt ansvarstagande.

Detta skapar en högre funktionsnivå: tider och kostnader hålls; besparingspotentialer
utnyttjas, ständiga förbättringar genomförs. Det innebär också att öppet förena
enskilda intressenters mål under en gemensam målbild. Man skapar en winwin
situation för alla i teamet.

 

Projektledarens roll 
Projektledaren är den ”spindel i nätet” som håller ihop projektet i ett
helhetsperspektiv: tekniskt, ekonomiskt, logistiskt, kvalitativt, tidsmässigt, socialt och
kulturellt. Hon/han gör detta genom att leda teamet med dess ingående expert
kompetenser, varierande erfarenheter, intressen och kulturella olikheter. Idag är det i
första hand huvudprojektledaren som har att fylla denna roll.

Konsultens roll och insatser
Konsultens uppgift är att etablera en arbetsprocess som innebär att projektet och de
som arbetar i projektet fungerar som ett team med utökad samverkan.
Konsulten stöttar projekt/partneringledaren och projektgruppen med fokus på att
agera som team på ett för projektets resultat optimalt sätt.

Vi erbjuder följande konsultinsatser

SAMVERKANSLEDNING
Ingå i projektledning
Processtöd
Strategi och dokumentation

UTVECKLING AV SAMVERKAN
Etablering av processen
Utbildning för projektledare, huvudprojektledare och projektmedlemmar
Karriärutveckling för samverksansledare

TEAMUTVECKLING
Utvärdering och lärande

Start KontaktOm ossVåra tjänsterOm teamkultur
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Konflikthantering
Teamkontrakt
Personprofiler och urval

WORKSHOPS
Arbetsseminarier
Leverantörsutbildning

COACHING
För projektledare
För projektgrupper
För projektmedlemmar

Teamkultur – info@teamkultur.se © Copyright Teamkultur
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Vad är ramavtal?
Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla 
inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka 
avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (vanligtvis 3–4 år).

De fasta avtalsvillkoren kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och 
reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, tillhandahållande av statistik osv. De 
fasta avtalsvillkoren gäller för alla beställningar som görs av Örebro kommun.

211000@orebro.se

Kontakt

Servicecenter

01921 10 00
Vardagar kl. 7–17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10–17

Mejla Servicecenter

Det här kan vi hjälpa dig med

Leif Ekström

Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 2120001967 | 01921 10 00
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