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Abstract 
Purpose: This thesis deals with a perceived problem that cited a lack of 
understanding between framework-designer and the other planners in project 
engineering with a focus on communication and information sharing. Skanska AB 
says that framework-designer and its consultant / designer contributes too little, too 
late in planning when many of the other players questions require framework-designer 
skills and knowledge. 

The goal of the project is to streamline the design process by mapping the exchange of 
information between interested parties, we construction with prefabricated concrete 
elements. 

Method: The information in the thesis has been acquired using the document 
analysis, literature review and interviews and other facts have been compiled in order 
to adapt to the study objectives. 

Findings: It is widely known that the communication and information exchange are 
important for the construction industry where a desired improvement is the earlier 
involvement of framework-designer or equivalent qualification before. The thesis 
results in that it is beneficial for planning to engage early framework-designer who is 
not tied to the supplier. There, in addition to developing the architecture for 
information exchange between pre-constructor and other stakeholders to determine 
the most efficient workflow to enable a previous information delivery from pre-design 
engineer at the design phase. 

Implications: It is considered to be favourable for the entire project organization to 
early to be taking pre-constructor views and early adjust the carrying system to the 
body that decided to use. Establishing checklists and rules leads to a more streamlined 
design process. 

Limitations: The study was conducted with respect to Skanska Sweden AB's project 
organization and limited to a specific geographic area. 

Keywords: Pre-cast, Framework, Industrial building, Information, Communication 
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Sammanfattning 
Syfte: Detta examensarbete avhandlar ett upplevt problem som hänvisas till bristande 
förståelse mellan stomprojektören och de övriga projektörerna i projekteringen med 
fokus på kommunikation och informationsdelning. Skanska Teknik menar att 
stomleverantören och dess konsult/konstruktör medverkar för lite och för sent under 
projekteringen då många av de övriga aktörers frågor kräver stomleverantörens 
kompetens och kunskap. 

Målet med arbetet är att rationalisera projekteringsprocessen genom att kartlägga 
informationsutbytet mellan berörda parter vid byggnation med prefabricerad 
betongelement.  

Metod: Informationen i examensarbetet har införskaffats med hjälp av 
dokumentanalys, litteraturstudie och intervjuer där samtliga fakta har sammanställts 
för att anpassas till studiens mål.  

Resultat: Det är allmänt känt att kommunikation och informationsutbyten är viktiga 
för byggbranschen där en önskad förbättring är tidigare involvering av 
stomleverantören eller motsvarande kompetens tidigare. Examensarbetet resulterar i 
att det är gynnsamt för projekteringen att tidigt engagera prefab-stomkompetens som 
inte är knuten till leverantör. Där utöver utveckla strukturen för informationsutbyten 
mellan prefab-konstruktören och övriga aktörer för att fastställa den mest rationella 
arbetsgång för att möjliggöra ett tidigare informationsleverans från prefab-
konstruktören under projekteringen. 

Konsekvenser: Det anses vara gynnsamt för hela projektetorganisationen att tidigt 
tillvara ta prefab-konstruktörens synpunkter och tidigt anpassa det bärande systemet 
till den stomme som beslutas användas. 

Att upprätta checklistor samt bestämmelser leder till en mer rationaliserad 
projekteringsprocess. 

Begränsningar: Studien är genomförd med avseende på Skanska Sverige AB:s 
projektorganisation och begränsad till ett specifikt geografiskt område.  

Nyckelord: Prefab, Stomme, industriellt byggande, informationsutbyte  
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1 Inledning 
Det här examensarbetet behandlar informationsutbytet mellan beställare och 
leverantör av prefabricerade betongelement under projekteringsstadiet. 
Idén med att göra en analys av informationsutbyten med fokus på prefabricerade 
betongelement valdes då kunskapen kan leda till en effektivare projektering. 
Resultatet av informationsutbytet i projekteringsprocessen är avsedd att öka 
förståelsen kring den vikt en god kommunikation utgör för företag samt att förbättra 
informations-flödet mellan prefab-projektören och de övriga aktörerna. 

Att öka effektiviteten i projekteringen med prefabricerade betongelement är något 
som länge diskuterats och byggbranschen är i behov av en mer komplett syn på hur 
processen och hur informationsutbytet mellan aktörerna ser ut. Huvudsyftet med 
arbetet är att dokumentera hur arbetet och informationsutbytena kring prefabricerade 
betongelement fungerar och vart eventuella brister finns.  

Examensarbetet utförs inom byggteknik som en del i programmet Byggnads-
utformning med arkitektur. Arbetet berör kurserna Byggnadsprojektering och 
Produktionsstyrning. 

1.1 Bakgrund 
Byggprocessen är en lång process som kräver god kommunikation för att uppnå goda 
resultat. Processen består av många skeden där olika aktörer medverkar i varierande 
grad. God planering, uppföljning och kontroll är därför viktigt för att uppnå ett 
positivt resultat oavsett storlek på den slutliga produkten.  
 
Projekteringen utförs oftast under tidspress och är ett komplex arbete där många 
beslut ska tas. Dessa beslut kommer sedan ha en avgörande faktor för den slutgiltiga 
byggkostnaden. För att fatta vad som anses bästa beslut för byggnaden spelar 
projektörerna och samordningen mellan dessa en stor roll.  

Projekteringen delas upp i tre skeden, förslagshandlingsskede, systemhandlingsskede 
och bygghandlingsskede. Vardera skede har sitt namn efter de resultat, ritningar och 
beskrivningar som hanteras under aktiviteten (Akademiska hus, 2015).  

En metod för effektivisering är prefabricering av betongelement. Prefabricering har 
sedan länge används inom maskinindustrin och nu även något som byggindustrin tagit 
lärdom av. Sedan 90-talet har prefabricering blivit en allt mer vanlig metod inom 
Svenska byggsektorn. Enligt uppskattning så byggdes nästintill 40 procent av alla 
flerbostadshus i Sverige med prefabricerade betongelement under 2014. Metoden 
används allt oftare då den ger kortare ledtider på byggarbetsplatsen, gjutningen sker 
under kontrollerade klimatförhållanden samt ger möjlighet till standardisering. 
Industriellt byggande ställer större krav på samordning och planering under 
projekteringsstadiet eftersom tillverkningen sker utanför byggarbetsplatsen och den 
levererande varan ska hålla sig inom toleransramarna (Bygga med prefab, 2012). 

Informationsflödet har länge varit en nyckelprocess i projekteringen, (Harty, 2005) då 
kravet på samordning blivit större i följd av industrialiseringen, men än planeras 
projekt i stort på samma sätt som om det ska byggas med platsgjuten betong. Ett 
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upplevt problem som präglat byggbranschen är att prefab-konstruktörens synpunkter 
och kunskap anses komma försent in i projekteringen (Gustavsson, 2015). Detta leder 
oftast till att de övriga projektörerna anses nästintill vara färdiga och att prefab-
konstruktörens synpunkter är svåra att tillse och kan ha stor inverkan på både byggtid 
och byggkostnad.(Meiling, 2010)  

Informationsflödet sker oftast internt mellan de berörda aktörerna men det krävs även 
öppen kommunikation mellan projektörerna och projekteringsledaren. För att 
garantera att all information finns tillgänglig för projektörerna då arbetet ska påbörjas 
krävs god samordning mellan dessa. Det är projekteringsledaren som är ansvarig för 
att samordningen sköts på bästa möjliga sätt. Samordningen kan ske på flera olika sätt 
och det är helt upp till företaget och projekteringsledaren vilket sätt som passar bäst 
för det specifika projektet. Idag sköts oftast samordningen i form av beskedslistor. Det 
är upp till varje disciplin att ta vara på en beskedslista som tar upp de frågor och 
funderingar som berör deras verksamhet. Ett vanligt sätt är att projekteringsledaren 
avsätter tid under projekteringsmötena till att sammanstråla dessa beskedslistor och 
låta projektörerna fråga varandra. Informationen som behandlas i ett projekt hanteras 
oftast i projektservrar där alla discipliner kan ta del av det som berör deras 
verksamhet. I dessa servrar läggs reviderade ritningar och dokument upp kontinuerligt 
och det är upp till varje aktör att granska dessa och se om de blivit påverkade av 
revideringarna. Ett problem som går att härleda till dessa servrar är att det är många 
dokument och dialogen mellan de som lägger upp reviderade dokument och de som är 
påverkade av ändringen anses ibland bristfällig. (Ekholm, Blom, Eckerberg, 
Löwnertz, Tarandi 2013) 

1.2 Problembeskrivning 
Att bygga med prefabricerade betongelement anses både vara priseffektivt och 
tidseffektivt då det ger upphov till standardisering och kortare ledtider (Bygga med 
prefab, 2012) Dock är informationsutbytet mellan berörda aktörer i projekteringen ett 
kritiskt skede vilket är oroväckande då projekteringen ungefärligt står för fem procent 
av byggkostnaden. Dessa fem procent är dock bara utifrån vad entreprenören ser. I 
projekteringen tas även många av de beslut som senare har stor betydelse för den 
totala kostnaden av projektet. Von Platen (2009) menar på att ett tidigt beslut ger 
större möjlighet till att påverka projektet och kräver mindre kostnader i jämförelse 
med ett sent beslut som kräver större kostnad och har svårt att påverkar projektet. Men 
det finns idag, 2015, inte någon standardisering på hur dessa informationsutbyten ska 
se ut eller tillämpas. Ett effektivare informationsutbyte är något som efterfrågas av så 
väl beställare som projektörer i planeringsskedet. Trafikverket berättar om en strategi 
för hur utvecklingen av informationsutbytet mellan deras aktörer ska gå till. Deras 
ambition är att ett av konsekvent användande av BIM ska leda till rationalisering i 
planeringsskedet samt ökat informationsutbyte i hela byggprocessen. (Trafikverket 
(2015-04-19)) 

Detta examensarbete avhandlar ett upplevt problem som hänvisas till bristande 
kommunikation och informationsdelning mellan stomprojektören och de övriga 
projektörerna i projekteringen. Henrik Gustavsson på Skanska Teknik menar att 
stomleverantören och dess konsult/konstruktör medverkar för lite och för sent under 
projekteringen då många av de övriga aktörers frågor kräver stomleverantörens 
kompetens. En motsättning som finns är att stomkonstruktören vill ha en så komplett 
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projektering som möjligt för att kunna gå direkt till sina interna 
produktionshandlingar. Detta leder tyvärr ofta till att synpunkter från 
stomkonstruktören blir tidsödande och svåra att omhänderta då de tillkommer sent i 
processen. Ett ytterligare skäl till varför stomleverantörens sena involvering kan vara 
att man inte vill låsa upp sig på en leverantör utan vill kunna handla upp efter anbud. 
Det motiveras med avsaknad av kunskap i projektet för att fatta det man anser är bästa 
beslut. Eftersom val av stomtyp påverkar val av leverantör är detta en stor bidragande 
faktor. Detta medför också att många av de frågor som vanligtvis besvaras av 
stomleverantören förblir obesvarade eller tillkommer sent i projekteringen vilket kan 
leda till omarbetning och korrigering.  

Kommunikation och informationsutbyten är viktiga för byggbranschen där en önskad 
förbättring är tidigare involvering av stomleverantören eller motsvarande kompetens 
tidigare. Detta examensarbete kartlägger en processbeskrivning samt vilka besked 
som behövs mellan stomprojektör och övriga projektörer. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att analysera informationsutbytet mellan berörda parter vid 
byggnation med prefabricerad betongelement för att kunna ge förslag på en 
rationalisering av projekteringsprocessen.  

Arbetet baseras på dessa frågeställningar. 

• Hur ser projekteringsprocessen ut? 
 

• Vilka informationsutbyten behövs mellan aktörerna under de olika skedena i 
projekteringsprocessen? 
 

•  Vilka åtgärder måste berörda aktörer vidta för att skapa en effektivare 
projektering? 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att begränsa sig till bostäder. Examensarbetet kommer inte att 
behandla andra byggnadskonstruktioner som kontor, industribyggnader och 
anläggningar. Arbetet kommer också att begränsa sig till intern projektutveckling det 
vill säga då byggherren även agerar totalentreprenör. Studien kommer inte att beröra 
andra entreprenadtyper som till exempel delad entreprenad, samordnad entreprenad 
eller generalentreprenad. Projekteringsprocessen kommer analyseras med avseende på 
prefab-konstruktörens involverande.  

1.5 Disposition 
Rapporten avhandlar ett examensarbete i samarbete med Skanska där en 
processanalys vid projektering av prefabricerad betongstomme med avsikt att 
effektivisera processen.  

Rapportens första kapitel introducerar läsaren för de problem som examensarbetets 
beställare upplever samt ger en kortfattad bakgrundsbeskrivning. Här presenteras 
också arbetets mål, frågeställningar och de avgränsningar som görs. Slutligen beskrivs 
också rapportens disposition.  
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Kapitel 2 behandlar metod och genomförande. Här beskrivs de 
undersökningsstrategier som författarna valt att arbeta med samt hur de tillämpas. 
Metodvalen kopplas till frågeställningen och arbetsgången beskrivs till en detaljerad 
grad som möjliggör att studien kan upprepas. 

Efterföljande kapitel presenterar de teoretiska referenser som använts och ger en 
vetenskaplig grund för problemlösningen. Teorierna kopplas inbördes och till 
frågeställningen.  

Det fjärde kapitlet behandlar empiri, den erfarenhetsbaserade fakta som samlas upp 
under arbetet. Insamlingen av empiri sker via intervjuer med 11 respondenter, med 
olika befattningar, som berörs av det studerade ämnet. 

I det femte kapitlet presenteras resultatet som analyseras och återkopplas till målet. 

Det sjätte kapitlet, diskussionen, resonerar författarna kring det resultat som uppnås 
och de metoder som används. Slutsatser och rekommendationer dras och förslag till 
vidare forskning ges.  
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2 Metod och genomförande 
2.1 Undersökningsstrategi 
För att besvara frågeställningen i examensarbetet används kvalitativa metoder. Det 
motiveras med att studien görs i explorativt syfte i mindre skala. Bedömningen är att 
möjligheten att på ett adekvat sätt formulera frågeställning för exempelvis en enkät 
som ger godtagbart underlag är liten.   

 Inledningsvis görs dokumentanalyser samt litteraturstudier. Dokumentanalysen görs 
för att ge kunskap och förståelse om beställarens, i det här arbetet Skanskas 
arbetsmetoder vad gäller projektering av bostadshus med prefabricerad 
betongstomme.  Litteraturstudien genomförs för att förse författarna med de 
kunskaper som behövs för att dra korrekta slutsatser och genomföra intervjuer på ett 
vetenskapligt sätt. 

Slutligen genomförs intervjuer för att fånga upp synpunkter ifrån de som arbetar med 
projektering dagligen. Intervjuerna avser beröra frågor kring attityder till 
problembilden, eventuella förbättringsmöjligheter, attityder till förändring. För att ge 
en bred bild ur olika perspektiv genomförs intervjuer med individer som har olika 
roller och arbetsuppgifter. Respondenter, de som intervjuas innehar roller som 
projektchef, projekteringsledare, produktionschef och stomkonstruktör. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
• Hur ser projekteringsprocessen ut? 

Frågeställningen besvaras med hjälp av dokumentanalys och kvalitativa intervjuer av 
personer med ledande befattningar i byggnadsprojekteringen. Dokumentanalysen 
genomförs för att studera hur processen i de olika skedena ser ut enligt 
organisationens processbeskrivningar som aktörerna har att tillgå. Intervjuer 
genomförs sedan för att möjliggöra analys huruvida de teoretiska beskrivningarna 
överensstämmer med det praktiska förfarandet.   

• Vilka informationsutbyten behövs mellan aktörerna under de olika skedena i 
projekteringsprocessen? 

Tonvikten av datainsamlingen utgörs av intervjuer. Det motiveras med att avsikten är 
att undersöka vilken information respondenterna anser är viktigast under de olika 
skedena. Dokumentanalys genomförs inledningsvis för att erhålla grundläggande 
kunskap om när specifika beslut fattas. Därmed får intervjuarna insikt som är viktig 
för att tolka respondenternas svar och ställa adekvata uppföljningsfrågor.  

• Vilka åtgärder måste berörda aktörer vidta för att skapa en effektivare projektering? 

Den tredje frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. 
Litteraturstudien är av stor vikt för att förstå de problem som respondenterna upplever 
och möjligheten till effektivisering. Litteraturstudien utgör teoretiskt ramverk för 
analys av empirin. 
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2.3 Valda metoder för datainsamling    
En dokumentanalys är viktig för att ge en kunskapsgrund och skapa bekantskap med 
uppdragsgivarens organisation och arbetsmetod. För att uppfylla arbetets mål och 
besvara frågeställningen på ett för uppdragsgivaren tillfredställande sätt krävs 
kännedom om vilka värden som prioriteras och vilka resultat som eftersträvas, d.v.s. 
vilka kvalitéer som anses viktiga under byggnadsprojektering. Det kan röra sig om 
standardisering, elementindelning med håltagningar som främjar maximalt 
materialutnyttjande, höjdsättningar som bibehåller flexibilitet för val av bjälklag och 
så vidare. Dokumentanalysen utförs i syfte att kartlägga företagets rutiner, policys och 
mål vilket ska leda till en djupare analys av arbetet.   

För att sedan besvara arbetets frågeställning genomförs intervjuer. Dessa kopplar 
samman den information som tidigare fåtts från dokumentanalyser. Intervjuerna 
utformas som kvalitativ vetenskaplig metod och används för att fånga upp 
uppfattningar, kunskaper och så vidare (Ejvegård, 2009). Intervjuerna genomförs med 
öppna frågeställningar. Det motiveras med att respondenternas kunskap sannolikt 
överstiger intervjuarnas tillika författarna till rapporten. På så sätt antar intervjuarna 
sig kunna fånga upp problematiseringar, tänkbara lösningar och andra synpunkter som 
inte tidigare varit påtänkta av intervjuarna själva och därmed ej samlats upp vid en 
mer bunden frågeställning.  

Intervjuerna genomförs efter en intervjuguide som intervjuaren framställer. 
Intervjuerna är således semistrukturerade (Blomkvist & Hallin, 2014). Intervjuguiden 
följs i så hög utsträckning som möjligt. Avsikten är att till viss del standardisera 
frågeställningen så att samma frågor ställs och formuleras lika till samtliga 
respondenter. Att frågornas inbördes ordning följs är dock inget krav, att istället ställa 
frågor i naturlig följd i förhållande till de svar respondenten ger bör prioriteras 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Intervjuaren kan också ställa frågor som inte ingår i 
intervjuguiden om de anknyter till något respondenten sagt (Bryman, 2002). Frågor 
under intervjun ställs med neutral betoning som är fri från värderande reaktioner 
vilket är viktigt för att inte styra in respondenterna på olika resonemang eller på något 
sätt uppmuntra dem att ge de svar de tror efterfrågas. Detta är en nödvändighet för en 
vetenskaplig intervju (Ejvegård, 2009) framförallt för att möjliggöra replikering av 
studien av annan forskare och därmed uppfylla krav på reliabilitet (Bryman, 2002).   

För att undvika självcensur hos respondenterna anonymiseras de så att ingen 
möjlighet finns för läsare att tillförskaffa sig information om vem som sagt vad. 
Motiveringen är att undvika att respondenternas vilja att svara ärligt hämmas 
exempelvis på grund av rädsla att uttrycka kritik eller åsikter som möjligen kan ogillas 
och ligga respondenten till last. Att informera om detta är ytterst viktigt och endast om 
respondentens uttryckligen ger sitt medgivande och till fullo förstår dess innebörd får 
han/hon namnges(Ejvegård, 2009). 
I en korrekt genomförd vetenskaplig intervju ingår återkoppling till respondenten där 
denne tar del av intervjuarens material och får möjlighet att komplettera samt 
korrigera sina svar. Respondenten har alltid rätt att dra tillbaka eller ändra påståenden 
och det som ändras/tillkommer vid återkopplingen är det intervjuaren måste förhålla 
sig till. Återkopplingen utgör också en angelägen kontroll om intervjuaren förstått och 
citerat respondenten korrekt (Ejvegård, 2009). I kvalitativa studier är denna 
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rapportering av resultaten till respondenten en nödvändighet och benämns som 
respondentvalidering (Bryman, 2002). 

2.4 Arbetsgång 
Tidigt under arbetets gång genomförs dokumentanalys för att ge kunskap och 
förståelse om beställarens arbetsmetoder. För att besvara frågeställningen krävs 
kunskap om de värden som beställaren prioriterar. Det berör till exempel utformning, 
elementindelning, standardisering och så vidare. De dokument som analyseras 
tillhandahålls av beställaren själv. Den kunskapsgrund som dokumentanalysen avser 
att ge är viktig för att i intervjuerna ställa frågor som ger relevanta svar samt tolka och 
dra slutsatser baserat på dessa svar. 

Litteraturstudier görs kontinuerligt under arbetet dels för att precis som 
dokumentanalys ge erforderlig kunskapsgrund för intervjuer med branschfolk men 
även för att delvis besvara frågeställningen. 

Intervjuer genomförs med ett antal av projekteringens huvudrollsinnehavare. Dessa är 
projektchefer, produktionschefer, projekteringsledare och prefab- konstruktörer. De 
sista knutna till stomleverantören som intern kompetens eller anlitad konsult. 
Informanter med olika roller har avsiktligen valts ut vilket motiveras i kapitel 2.5. 
Intervjuförfrågningar görs hos flera projektörer i varje grupp men vilka som deltar 
avgörs av vilja att delta i studien. Totalt genomförs 11 intervjuer av varierande längd, 
de flesta cirka 50 minuter långa.  

Tabell 1. Intervjuade respondenter 

Ralf Gustafson Projektchef Skanska 

Glenn Mann Projektchef Skanska 

Tobias Ekstedt  Projektchef Skanska 

Anders Rättgård Projekteringsledare Skanska 

Lena Schälin Projekteringsledare Skanska 

Peter Löwenmark Produktionschef Skanska 

Martin Ström Produktionschef Skanska  

Hans Svensson Konsult/Konstruktör H S Bykonsult AB  

Roger Mattsson Konstruktör RM Konstruktion 

Christer Johansson Konstruktör Cowi 

Anna Olsson Handläggare Cowi 
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Respondenterna har anonymiserats, förklaring och motivation kring anonymiseringen 
framförs under rubrik 2.3 Valda metoder för datainsamling.  
De anonymiserade respondenterna benämns som Informant följt av ett nummer som 
fastställts slumpmässigt. Att inhämta ledtrådar om informanters identitet baserat på 
den följd respondenterna förekommer i tabellen eller  intervjuats är inte möjligt 
Intervjuerna genomförs som semistrukturerade där en intervjuguide följs i lämplig 
utsträckning. Utöver de anteckningar intervjuarna för spelas intervjuerna in förutsatt 
att respondenten tillåter det. Då det tar mellan fem och sex timmar att transkribera en 
timme intervju (Bryman, 2002) har intervjuarna beslutat att inte genomföra denna 
tidsödande process. Istället dokumenteras en sammanfattning av intervjun som 
innehåller allt relevant. Sammanfattningen skickas sedan till respondenten för 
godkännande och eventuell korrigering av innehållet.   

Den insamlade empirin analyseras enligt inspiration från grounded theory (Bryman, 
2002). Insamlade data kodas för överblickbarhet. Kodningen genomförs digitalt i 
separat dokument och insamlad data från olika intervjuer jämförs. Återkommande 
fragment anses viktiga.   

2.5 Trovärdighet 
Det förekommer kritik mot kvalitativ forskning bland annat angående svårigheten att 
replikera studien. Det beror på att en kvalitativ studie är tämligen ostrukturerad och 
resultatet ofta beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom. Det uppstår också 
problem med generalisering eftersom studien genomförs med litet antal respondenter i 
en viss organisation och/eller geografiskt område (Bryman, 2002). Dessa 
förutsättningar gäller även denna studie. 

För att ge reliabilitet intervjuas ett flertal respondenter vars roll ger dem olika 
ingångsvinklar i ämnet. Mängden intervjuer samt att intervjuguide, som i möjligaste 
mån bidrar till standardisering av intervjuerna, används bidrar till tillförlitlighet. 
Överenskommelse mellan författarna för entydig tolkning av insamlat material bidrar 
till reliabilitet (Bryman, 2002) 

Studiens deltagare väljs ut med avsikten att åstadkomma källtriangulering vilket 
innebär att respondenterna som intervjuas har olika relation till problemet (Bryman, 
2002). Att respondenterna hämtas från olika yrkesroller innebär just detta. Om 
informanterna trots sina olika roller och förhållningsätt till problemet i intervjuerna 
ger en gemensam bild anses validitet uppnås 

Då intervjuerna sammanställts skickas de till respektive respondent för kontroll. 
Kontrollens syfte är att öka intervjuernas reliabilitet genom att informatören bekräftar 
att sammanställningen är korrekt och därmed att intervjuarna har förstått honom. Den 
typen av respondentvalidering för att styrka tillförlitligheten för arbetet (Bryman, 
2002). Studien kan i samband med kontrollen fördjupas då kompletterande frågor kan 
ställas om intressant data framkommit kan i intervju med andra respondenter. 

Ett teoretiskt ramverk upprättas som ger stöd åt den empiriska insamlingen och dess 
resultat. Då de slutsatser och resultat som framkommer i analys- och resultatkapitlen 
stämmer överens med de iakttagelser som gjorts under intervjuerna anses god intern 
validitet förekomma.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet förklaras de teorier som rapporten är uppbyggd på. Dessa teorier 
ligger som vetenskaplig grund och förklaringsansats till det upplevda problemet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Examensarbetets slutliga mål besvaras med följande frågeställningar. 

• Hur ser projekteringsprocessen ut? 
 

• Vilka informationsutbyten behövs mellan aktörerna under de olika skedena i 
projekteringsprocessen? 
 

•  Vilka åtgärder måste berörda aktörer vidta för att skapa en effektivare 
projektering? 

Dessa frågor ger underlag till de teorier som arbetet valts att grundas på. Samtliga 
frågeställningar besvaras och analyseras med varje teori som grund 

3.2 Kunskap och beslut under projektets skeden 
Vid projektstart, oavsett bransch, är god kunskap och information viktigt för 
inblandade aktörer. Vid projektets början är det därför viktigt att de inblandade 
projektörerna har kunskap och kompetens att besvara de eventuella frågor som kan 
uppstå samt att de är benägna till att fatta de viktiga beslut som behöver tas som sedan 
har en stor betydelse på det fortsatta arbetet. Det har länge diskuterats om den 
kunskapsbrist som återfinns under projektets början. Hans Mikkelsen och Jens Riis 
presenterade 1986 en graf som visar visuellt detta kunskapsklapp. (Se bilaga)  

 

 

Figur 1 - Figuren är inspirerad av Mikkelsen & Riis graf, den är förenklad och 
översatt till svenska. 
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I projektets tidiga skeden är det viktigt att se över vilken information och kunskap 
som behövs för att ta de beslut som gynnar projektet mest. Mikkelsen & Riis (2012) 
menar att det kunskapsklapp som uppstår vid projektstart beror på bristande kunskap 
och erfarenhet i relation till de beslut som anses viktiga. Detta kan i sin tur leda till att 
beslut skjuts upp i väntan på kunskap alternativt att de beslut som tas baseras på 
bristfällig kunskapsgrund och kan komma att visa sig felaktiga längre fram i 
projektets gång.  

3.3 Kulturkrock mellan industriell tillverkning och 
byggnation 

Att bygga med prefabricerade element skiljer sig från traditionell byggproduktion på 
byggplatsen. Byggtekniken med prefabricerade element ger mindre utrymme för 
justeringar och problemlösning på byggarbetsplatsen och ställer därmed högre krav på 
projekteringen. För att förstå de spänningar som uppstår används en fallstudie utförd 
av Lena Bygballe och Marianne Jahre. Fallstudien är återgiven i artikeln Balancing 
values creating logics in construction. Fallstudien syftar till att studera hur 
byggentreprenörer bibehåller balans mellan olika perspektiv på värdeskapande 
funktioner och hanterar spänningar mellan olika funktioner och dess intressen. 
Fallstudien har genomförts på ett norskt företag som tillverkar och reser 
prefabricerade betongstommar. Företaget har i artikeln anonymiserats och benämns 
som Betong. Med spänningar avser man konflikter mellan olika funktioner och dess 
intressen, i det här fallet mellan produktion i fabrik och uppresning på 
byggarbetsplatsen. Författarna menar att ett alltför smalt perspektiv begränsat till de 
enskilda funktionerna kan leda till suboptimeringar som inte blir gynnsamma för 
projektets helhet.  

Bygballe och Jahre (2009) drar i artikeln slutsatsen att olika logiker, till exempel det 
ekonomiska och det produktions-orienterade, existerar samtidigt och att det är 
fördelaktigt att ta båda i beaktning. Det är viktigt att se samband mellan, och integrera 
olika funktioner både externt och internt inom i det här fallet Betong. 

En slutsats är av extra stort intresse för den här rapporten. Bygballe och Jahre (2009) 
förklarar vikten av interaktion mellan interna funktioner samt externt mellan kunder 
och andra underleverantörer för att hantera spänningar mellan olika intressen för hela 
projektet samt framgångsrikt projektera för en effektiv och rationell produktion. 
Bygballe och Jahre (2009) beskriver specifikt hur de projekt där Betong som 
stomleverentör bjudits in att tillsammans med kunden aktivt delta i projekteringen och 
utformningen av stommen visat sig gynnsamma med ömsesidiga vinster både för 
kund och stomleverantör. Slutsatsen bekräftar den tes som beställaren av det här 
arbetet anser kan vara en möjlig lösning för att uppnå arbetets mål. 

 

3.4 ICT och attityder till förändring. 
Information, communication technology, (ICT) grundar sig på att öka samspelet och 
kommunikationen mellan berörda parter i olika sammanhang. ICT är en 
vidareutveckling på den tidigare tillämpningen, informationsteknologi, (IT). Enligt 
Froese (2010) kan ICT kategoriseras med hjälp av tre olika trender där den första 
avser att ta fram digitala verktyg som ska hjälpa till att analysera och tydliggöra 
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problem med hjälp av modeller från program som utnyttjar CAD teknik. Den andra 
trenden fokuserar mer på datorstödda kommunikationshjälpmedel så som e-mail, 
internet eller andra kommunikationsprogram. Den tredje trenden som beskrivs är att 
sammanfoga de tidigare trenderna till en och på så sätt ge en större förståelse till de 
berörda parter som ska ta del av informationen. Froese beskriver att användning av 
ICT är behjälplig för att i tidiga skeden framföra kunskap till berörda aktörer.   

ICT är ett uppskattat arbetssätt, men det finns fortfarande de företag som har svårt att 
applicera det i sin verksamhet då attityden till förändring är kylig (Jacobsson & 
Linderoth 2012). Studier visar på att berörda parter i byggföretag anser att ICT är ett 
bra arbetssätt och att de resultat som genererades oftast var positiva. Det som märktes 
var att attityden till en förändring ansågs negativ då företaget är kritiska mot att lägga 
resurser på något som inte ger ett tydligt positivt resultat. 

Teorin är att ICT ökar förståelsen av projektet och dess syfte. ICT ska kunna kopplas 
ihop med de möten och kommunikation som sker mellan berörda parter under 
projekteringsskedet för ökad delaktigheten och engagemang under så väl möten och 
digitala kommunikationer för mer effektivitet.  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Dessa tre referenser har kommunikation som en gemensam nämnare. Genom att 
analysera dokument och intervjuer med dessa tre synsätt besvaras de frågeställningar 
som arbetet baseras på. 

I den förstnämnda referensen beskriver Hans Mikkelsen och Jens Riis att många 
problem och osäkerheter tidigt i ett projekt tyder på avsaknad av kunskap.  
Att beslut skjuts upp är ett sedan länge känt problem och många lösningar i 
byggbranschen har sedan fått ske på byggarbetsplatsen. Detta blir dock ett problem då 
prefabricerade betongelement kräver mer planering gentemot platsgjuten 
betongstomme eftersom de prefabricerade betongelementen tillverkas i förhand och 
har sin egen process att ta hänsyn till. Det som länge varit en konflikt är att prefab-
kontruktörens arbete skjuts upp på grund av osäkerhet från de övriga disciplinerna och 
att sena beslut leder till att hela processen förskjuts.  Det kunskapsklapp som beskrivs 
bevisar även att det inte är något nytt inom byggbranschen men problemet har kommit 
att bli mer väsentligt med prefabriceringsmetoder. Detta fenomen går i allra högsta 
grad att sammankoppla med ett utvecklat påstående. Fredrik Von Platen (2009) 
beskriver förhållandet mellan tidiga beslut och dess inverkan på projektet. Vid tidiga 
beslut påverkas projektet mer än om besluten kommer sent. Detta kan även sättas i en 
ekonomisk synvinkel då tidiga beslut under planeringsskedet av ett projekt leder till 
att små medel krävs för att ändra projektets utförande. När projektet sen väl startar så 
är det svårt att göra kontroversiella ändringar utan att de ekonomiska följderna blir 
väsentliga, vilket framgår genom figur 2. Vill beställaren av projektet till exempel 
ändra husets utformning efter att byggentreprenören har påbörjat byggandet så är det 
svårt att genomföra och det leder till dyra ändringar.  
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Figur 2 - Möjlighet att påverka ett projekt 

Ett annat synsätt som är väsentligt för arbetet är förståelsen för de olika disciplinerna. 
Bygballe och Jahre beskriver i sin artikel om spänningar mellan olika funktioner, 
interna som externa, och dess intressekonflikter. Man belyser vikten av ett större 
samlat perspektiv för ett framgångsrikt byggprojekt.  

I artikeln framgår att stomleverantören Betong i fallstudien tar ansvar för både 
produktion och resning av stommen. Så är vanligen fallet i det här arbetet också men 
undantag finns. I undantagen reser kunden själv stommen vilket dock är ovanligt. 
Skillnaden i organisationen vid dessa undantag anses möjlig att förbise. Artikeln 
pekar på spänningar mellan produktion och uppresning. Då uppresningen utförs av en 
annan aktör, i det här fallet kunden är det ett rimligt antagande att avståndet mellan de 
båda funktionerna är längre och svårigheten att integrera dem större. 

Både Bygballe's och Jahre's artikel och Mikkelsen och Riis tyder på att det finns 
problem med det informationsflöde som varar i byggbranschen både i tidiga skeden 
men även senare mellan olika discipliner där det uppges finnas spänningar som beror 
på en osäkerhet för vad för information och hur de olika aktörernas processer ser ut. 
 
Det synsätt som beskrivs av Lena Bygballe och Marianne Jahre antyder att beroende 
på företag och disciplin fokuserar disciplinerna på olika saker och saknar oftas till stor 
del förståelse för de övriga aktörernas processarbete. Ett instrument för att vidare få 
en större inblick i varandras process samordnas projektörerna med hjälp av 
informations och kommunikationsteknologi, ICT. Froese (2010) beskriver att ICT kan 
beskrivas via tre faser där BIM och visuella datorprogram ses som det senaste 
verktyget. Dock är det ofta så att med ny teknik finns de som anser att arbetet fungerar 
bra som det var (Jacobsson & Linderoth, 2012). ICT kan lösa problem med en 
bristande kommunikation i tidigt skede. Artikeln avhandlar även attityder till 
förändring och hur det kommer att påverka företaget. Det är viktigt att komma ihåg att 
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ICT och BIM inte är anpassat för alla typer av företag och discipliner idag, 2015. 
Detta leder dock till att vissa respondenter som medverkat i artikeln menar att det är 
bra om de övriga disciplinerna förändrar sin process utefter deras och inte tvärtom. De 
menar att attityden till förändring är en utmaning för byggföretag. (Jacobsson & 
Linderoth, 2012) 

Dessa referenser och synsätt avhandlar kommunikation och informationshantering på 
olika nivåer men har en klar koppling till varandra. Dessa synsätt ska beaktas vid 
analys projekteringsprocessens informationsflöde med fokus på prefabricerade 
betongelement. 
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4 Empiri 
Empirin i arbetet består av data insamlad via dokumentanalys och intervjuer med elva 
personer som arbetar med projektering av bostäder. Respondenter med betydelsefulla 
befattningar för byggnadsprojekteringen har valts ut. Dessa innefattar 
produktionschefer, projektchefer, projekteringsledare och stomkonstruktörer för 
prefab- stommar. Konstruktörerna är knutna till stomleverantörer som anställda 
alternativt inhyrda konsulter. Vilka som intervjuats för den empiriska datainsamlingen 
framgår under rubrik 2.4 Arbetsgång. 

4.1 Kvantifierade frågor 
Ett antal frågor med graderade svarsalternativ från 1 till 5 ställdes. Avsikten med 
frågorna är att mäta hur respondenterna upplever kommunikationen och 
informationsutbytena mellan prefab-projektör och andra projektörer.  

 

Hur tycker du kommunikationen mellan berörda aktörer fungerar idag? 
1=bristfällig  5=bra 
 
1 2 3 4 5 
0% 0% 37% 50% 13% 
En respondent svarar dock med en 1 specifikt för kommunikationen mellan el och 
prefab. 
 
Har du någon gång upplevt avsaknad av information som kan härledas till 
stomleverantörens uteblivna medverkan? 
1=sällan  5=ofta 
 
1 2 3 4 5 
16% 0% 68% 16% 0% 
 
Vad är din uppfattning om stomleverantörens bidragande under systemskedet? 
1=bristfällig  5=bra 
 
1 2 3 4 5 
0% 14% 14% 43% 29% 
 
Vad är din uppfattning om stomleverantörens bidragande under bygghandlingsskedet? 
1=bristfällig  5=bra 
 
1 2 3 4 5 
0% 0% 15% 57% 22% 
 
I projektet (efter respondent) där stomleverantören medverkade tidigare under 
projekteringen. Hur uppfattades det? 
1=dåligt  5=bra 
 
1 2 3 4 5 
0%  0% 0% 13% 87% 
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Initiativet till examensarbetet grundar sig på beställarens teori där det antas vara 
gynnsamt för projektet om stomleverantör eller annan aktör med likvärdig kompetens 
engageras tidigare. Instämmer du med den teorin?  
 
1= instämmer inte alls 5= instämmer helt 
 
1 2 3 4 5 
0% 0% 0% 0% 100% 
 

4.2 Processdokumentation 
I det här avsnittet behandlas empirin som samlats in från dokumentanalysen gällande 
projekteringsprocessens två senaste skeden. Empirin avhandlar endast de delar av 
processen som är tydligt anknutna till prefabkonstruktör alternativt 
projektör/leverantör.  

Systemskedet initieras då avtal upprättas mellan beställaren och projektets 
uppdragsgivare, sedan upprättas ett startmöte där alla discipliner som ska ingå i 
projektet närvarar. Dessa utgörs av exempelvis arkitekt, konstruktör, värme och 
sanitet (VS), Styr, El, BIM koordinator, installationsledare, brand, ljud, tillgänglighet, 
energi, miljö, mark, geoteknik samt produktionschef alternativt byggentreprenör.  

Systemvalet är ett kritiskt skede i projektet som avgör vilka riktlinjer de övriga 
projektörerna ska rätta sig efter och som utgör en stor andel i projektkostnaden.  

Under systemvalet synkroniseras den bärande stommen med det arkitektoniska och 
den bärande konstruktionen fastslås. I detta skede beaktas specifika kundkrav, normer 
och projektförutsättningar och processen leder till preliminära lastnedräkningar som 
fungerar som indata till dimensioneringen av grundläggning och grundkonstruktion.  

Enligt processbeskrivningen är den interna konstruktören ansvarig för de primära 
lastnedräkningarna och som dimensionerar bärverket. Dessa dokument används sedan 
för att samordna installatörernas projektering.  

Det är systemhandlingarna som ligger till grund för majoriteten av upphandlingar av 
underentreprenörer, installatörer och prefab-leverantören.  

När systemhandlingarna har granskats inleds bygghandlingsskedet. Syftet är att 
informera projektörerna och installatörerna om projektet, hur arbetssättet kommer att 
se ut samt vilka tidsplaner och mål som projektet ska leda till. Därefter verifieras 
systemvalet för att justera eventuella ändringar som uppkommit. I detta skede 
tillkommer prefab-leverantörens kunskap och eventuella ändringar uppkommer. 
Aktiviteten ska leda till att systemvalet återigen blir aktuell. 

Ett godkännande av samtliga disciplinerna leder till att bygghandlingar fastställs och 
ligger till grund för byggnationen på arbetsplatsen. Efter bygghandlingsskedet ska 
bygghandlingarna innehålla: ritningar, datafiler, mängder/dimensioner samt 
checklistor för egenkontroll.  

För processbeskrivning se bilaga 5 
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4.3 Respondenters uppfattning om processbeskrivning 
Deltagande under projekteringen är projektchef, produktionschef, projekteringsledare 
samt underleverantörer för el, arkitekt, konstruktion, ventilation, värme och sanitet, 
styr.  

Under projekteringens andra skede, systemskedet är det projektchefen som styr 
processen men projekteringsledaren har ansvar för samordningen, detsamma gäller i 
projekteringens tredje skede, bygghandlingsskedet.  

Projekteringsarbetet utförs oftast på rutiner där erfarenhet och återkoppling till 
liknande projekt används oftare än projekteringens processkartor. Respondenterna 
uppger att de vet om att processbeskrivningarna finns och att de läst igenom dom men 
att de sällan används i det praktiska arbetet. Respondenterna anser att 
processbeskrivningarna är komplicerade och beskriver endast en liten del av 
verkligheten. Det uppges också att processbeskrivningarna är fyrkantiga och inte 
tillräckligt användarvänliga. De flesta steg som återfinns i beskrivningarna tillämpas 
men snarare på grund av erfarenhet än att så föreskrivits. I det praktiska arbetet 
används då istället återkoppling till referensobjekt samt erfarenhetsåterkoppling 
mellan aktörer.  

På frågan om processbeskrivningarna gynnsamt kan utvecklas svarade en del 
respondenter jakande. De förmedlar intresse av att öka beskrivningarnas 
applicerbarhet. En oerfaren projektör kan då mer förtjänstfullt nyttja dem.  

4.4 Vilken information behövs i processens olika skeden 
Enligt utsago från informant 8, 2, och 6 är den viktigaste informationen inför stomval 
byggnadens geometri. Därtill kommer spännvidder och våningshöjder samt energi och 
ljudkrav. Byggnadens planutformning måste alltså vara låst. Informant 7 uppger att 
även grunden i vissa fall kan påverka stomtyp. Informant 4 hänvisar till Skanska 
Sveriges bostadsplattformar samt VSAA, vårt sätt att arbeta, ett internt dokument som 
ger riktlinjer för hur Skanskas representanter arbetar. 

- Ljudkrav: Ljudmiljön är beroende av flera sammansatta faktorer utöver byggnadens 
stomsystem exempelvis täthet i stomme, golvbeläggning, mellanväggar och 
mellanbjälklags konstruktion. Generellt är elementens massa den mest betydande 
faktorn.  

- Bjälklagstjocklek: Byggnadens våningshöjd påverkas av vilket bjälklag som används 
i stommen. Detta finns reglerat i SSB introduktion till bostadsplattformar. Två 
våningshöjder finns fastslagna och skall användas i samtliga projekt. Den ena är 
2770mm vilken används för massivbjälklag och plattbärlag. Höjden 2870mm kan 
användas för dessa samt håldäcksbjälklag. 

- Tidplan. Då de olika byggteknikerna påverkar tidplanen krävs även ett sådant 
beaktande för ett optimalt stomval. I de flesta fall lönar det sig att hålla en kort tidplan 
men med varierande prisnivåer kan avvikelser uppstå. Överlag är pris och 
kostnadseffektivitet en utav de viktigaste faktorerna uppger Informant 1. 

- Lägenheternas utformning/ layout avseende ventilation och andra installationer. 
Placering av schakt och ingjutningsgods som används för installationer påverkar 
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vilken typ av bjälklag som anses lämpligt. Exempelvis ska horisontella 
avloppsledningar dras inom enskilda bjälklagselement då dragning genom flera 
element medför stora risker för fel. Enligt informant 6 kan synliga installationer 
exempelvis värmestammar vara ett problem. Man menar att vid produktion av 
lägenheter som anses vara exklusiva accepteras inte synliga installationer. Hänsyn till 
möjlighet att dölja dessa i stommen måste då tas.  

- Projektets storlek med avseende på kontinuitet i montage. Stommar med 
massivbjälklag eller håldäcksbjälklag kan monteras i en etapp medan montage av 
plattbärlag delas upp på flera etapper. Som tumregel krävs minst 3 gjutetapper för 
kontinuitet vid montage av plattbärlag där en etapp motsvarar ca 300m2. 

En viktig faktor enligt Informant 7 är logistiken. I tätbebyggd stadsmiljö ställs höga 
krav på APD-plan och framkomlighet med stora betongelement. Svårighet till 
förvaring i nära angränsning till byggarbetsplatsen ställe högre krav på att elementen 
levereras rätt ordning samt först när de behövs.  

Värt att nämna är ändå flera faktorer som inte kan härledas till byggnadens 
egenskaper men ändå har en betydande roll för mest gynnsamma val. Det kan till 
exempel röra sig om vilken kompetens de som ska arbeta med projektet har. Om en 
projektorganisation har stora ackumulerade kunskaper inom en viss byggteknik men 
bristfälliga kunskaper inom en annan teknik kan detta mycket väl påverka val av 
byggteknik, i detta fall stomval.  

”Det man själv tror på blir ofta det bästa i slutändan för den personen.” 

Projektchefen Tobias Ekstedt uttrycker hur han anser att projektorganisationens 
kompetens påverkar val av stomme och dess resultat. Han menar den byggteknik man 
själv föredrar är också den teknik man utvecklar mest kompetens inom och att denna 
högre kunskapsnivå kommer bidra till ett utförande som präglas av bättre kvalité och 
högre effektivitet. 

En annan sådan faktor som påverkar är vilken arbetskraft som finns att tillgå internt 
inom Skanska. Finns ett arbetslag med snickare som kan bygga utfackningsväggar 
och som inte har full beläggning kan detta vara ett skäl till att välja en sådan stomme. 
Alltså att inte använda prefabricerade sandwichelement till ytterväggar till exempel.  

Stomvalet påverkas inte sällan vilken leverantör som ska tillhandahålla stommen. 
Stora projekt kan till exempel utesluta mindre leverantörer som inte har kapacitet att 
leverera tillräckligt stora volymer under kort tid. Leverantörens tillverkningskapacitet 
alltså hur många gjutbord de har väger in menar informant 5. Respondenten uppger 
också att leverantörens beläggning påverkar samt vilken deras produktionsutrustning. 
Det senare för försäkring om att leverantören kan producera betongelement enligt 
avtalade egenskaper och kvalitet.  

Inom Skanska eftersträvas att låta stomleverantören ta ett helhetsansvar för stommen. 
Det motiveras med att det sker en kostnadssäkring och kvalitetssäkring där Skanska 
minimerar de ekonomiska riskerna knutna till stommen enligt informant 8. 
Leverantören ansvarar alltså för både produktion och montage. Montage kan utföras 
av leverantören själv eller inhyrd arbetskraft. Det krävs dock att entreprenören arbetar 
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på ett professionellt sätt som är förenligt med uppdragsgivarens krav, inte minst 
gällande säkerhet.    

Informant 5 uppger att han gärna upphandlar stommen i delar. Det motiveras med att 
mindre leverantörer har för låg produktionskapacitet för att konkurrera om hela 
projekt och därmed utesluts. Genom att dela upp upphandlingen kan dessa 
leverantörer engageras och därmed uppstår en ekonomisk vinst. Detta ställer dock 
högre krav på samordning mellan aktörerna vid montage och gränssnitt i 
projekteringen. Det är viktigt att utse någon leverantör till huvudansvarig för 
stomstabilitet. Ansvaret hamnar lämpligtvis hos den leverantör som tillhandahåller 
väggelement. Upphandlas inte en totalentreprenad där montage ingår är det också 
viktigt att den entreprenör som ansvarar för stom-montage deltar i projekteringen. 
Detta för att åstadkomma montagevänliga detaljer och undvika suboptimeringar 
mellan produktion och montage i enighet med bygballe & Jahres (2009) artikel. 

Under detaljprojekteringen krävs mer exakt information. Placering av till exempel 
avloppsgrodor och eldosor revideras kontinuerligt under processen och ska i detta 
skede låsas. Enligt informant 5 är det viktigt med montagedetaljer. 

4.5 Åtgärder för förbättringar  
 

Kompetens i tidigt skede 

Informant 9 anser att förfrågningsunderlaget för upphandling av prefab- stommar 
generellt är bristfälligt i branschen. Om detta får respondenten medhåll av informant 
10 och informant 11. Även informant 2 instämmer och tillägger att det kan te sig 
fördelaktigt att lägga mer resurser på upphandlingen. Respondenten menar att anbud 
från olika leverantörer inte sällan skiljer sig avsevärt då förfrågningsunderlaget är löst 
specificerat. Ett mer genomarbetat anbudsunderlag skulle bidra till mer likartade 
anbud vilket påverkar beställarens möjlighet att jämföra och bedöma dem positivt.  

Samtliga respondenter anser att det generellt är bättre att engagera stomkompetens 
tidigare. Aktör med efterfrågad kompetens kan finnas internt inom 
beställarorganisationen alternativt externt som leverantör eller fristående konsult. Idag 
inhämtas kompetensen vanligtvis hos stomleverantören enligt informant 8, 6 och 1. 
Goda relationer är av stor vikt menar informant 6 och 8. Att i tidiga skeden låta 
leverantören utgöra den kompetens för prefabricerade stommar som efterfrågas 
innebär dock vissa risker enligt informant 1 och 2. Riskerna är följande: 

- Fel pris då stomleverantörn upplever sig ha vunnit upphandlingen. 
- Inhämtas hjälp av en stomleverantör som sedan inte upphandlas minskar 

leverantörens vilja och engagemang att vara behjälplig i nästa projekt. 
Relationerna försämras. 

- Stommen detaljspecifieras på ett sådant sätt att andra leverantörer utesluts. 
Alternativt måste delar omarbetas i de fall man anlitar en annan leverantör. 
Ingen vinst uppstår. 

- Den tillfrågade leverantörern har större insikt än konkurrenterna och kan 
därför beräkna anbudet med större säkerhet. 
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Då leverantören rådfrågas är det viktigt med tydlighet och att kompetensinhämtning 
från leverantören inte innebär någon överenskommelse angående upphandling enligt 
informant 1 och 8. Det kan enligt respondenterna vara gynnsamt att engagera 
motsvarande prefableverantörens kompetens hos en obunden aktör exempelvis en 
fristående konsult. Informant 2 och 7 drar paralleller till andra discipliner och de 
samordnare som finns där. Respondenterna menar att det rimligtvis är gynnsamt att 
anlita vad man kallar prefabsamordnare som granskar frågor rörande stommen under 
projekteringens tidiga skeden. Somliga respondenter anser att en sådan kompetens kan 
engageras redan under anbudsskedet. En fördel med att engagera aktör med 
prefabkompetens i tidigt sked är enligt informant 9 att produkten tidigare och mer 
framgångsrikt kan anpassas till den stomtyp man avser använda. Informant 1 anser att 
det bör finnas en tanke om stomtyp redan under tidiga skeden men att inget slutgiltigt 
beslut behöver tas. Det finns alltså samtidigt ett värde i att hålla frågan om stomtyp 
öppen enligt informant 6.      

 BIM – Building information managment 

Informant 5 anser att BIM bör utvecklas och tillämpas i utökad skala. Respondenten 
menar att utökad tillämning av BIM underlättar kommunikationen mellan 
disciplinerna och skapar bättre förståelse hur förändringar påverkar andra områden. 
Som exempel använder respondenten installationsdragning för rökgasluckor. Dessa 
installationer menar respondenten är komplexa då de leds igenom ett stort antal 
element, både bjälklag och väggskivor. Utan BIM och 3D modulering uppstår stora 
svårigheter att förutse problem enligt respondenten. Informanten tillägger också att 
flera prefab- leverantörer enbart tillhandhåller tvådimensionella ritningar vilket inte 
bidrar till bättre kommunikation och ökad insikt bland övriga projektörer.  

Uppdaterade processbeskrivningar och checklistor 

Det finns enligt informant 2 och 7 ett behov av att utarbeta en typ av checklista som 
beskriver arbetsgången för projekteringen och hur disciplinerna synkroniseras med 
varandra. Det efterlyses alltså beskrivningar för vilken ordning beslut måste tas och 
vilken information som ska vara tillgänglig. Informant 1 och 8 instämmer men menar 
att sådana verktyg bäst gagnar projektörer med mindre erfarenhet och anser sig inte 
själva behöva sådana hjälpmedel.  

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Det empiriska underlaget som utgör av dokumentanalys och intervjuer ger en 
samstämmig bild. För informationsbehovet har flera gemensamma faktorer 
identifierats. Informationsbehovet kan jämföras mot processanalysen och hur resurser 
från olika discipliner utnyttjas för att svara mot informationsbehovet. Här framgår 
enligt både intervjuer och dokumentanalys att ett glapp uppstår.  

Kompetens inom prefabriceringsmetoden är erforderlig under systemskedet men 
engageras först i detaljskedet enligt nuvarande processer. I intervjuer framgår att 
förbättringsarbetet har påbörjats genom att resurs med efterfrågad kompetens återfinns 
hos stomleverantörern som engageras innan upphandling genomförts i systemskedet. 
Processbeskrivningar är således inte uppdaterade och speglar inte 
projekteringsprocessen fullt ut. 
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5 Analys och resultat 
5.1 Analys 
Projekteringsprocessen är en komplicerad process där många delprocesser och 
aktiviteter ingår. Under processen engageras aktörer i varierande utsträckning och 
samordningen mellan dessa är helt avgörande för projektets. 

5.1.1 Processanalys 
Under intervjuer uppger respondenter att de nuvarande processbeskrivningarna inte 
används tillfullo då de anses som komplicerade och fyrkantiga samt att de inte är 
tillräkligt användarvänliga och reflekterar inte verkligheten fullt ut.  
Projekteringsarbetet utförs idag oftast på rutiner som bygger på samma steg som 
beskrivningarna men är istället kopplade till erfarenhet. Då prefabricering sätter större 
krav på samordningen har fler respondenter gått ifrån det traditionella arbetssättet. 
Bygballe & Jahre (2009) menar att det finns en kulturändring mellan den traditionella 
och den industriella byggbranschen. Flera respondenter menar att 
processbeskrivningarna mest är till som referens och inget som används fullt ut. Detta 
har i sin tur lett till att det dokumenterade arbetssättet skiljer sig gentemot hur 
arbetsgången går till i praktiken.  

Det är värt att tillägga att flertalet respondenter anser att det kan finnas anledning till 
att uppdatera dem och göra dem mer anpassningsbara. Vissa respondenter menar att 
en oerfaren aktör då skulle ha mer nytta av dom.  

En differens mellan hur projektering utförs i praktiken gentemot enligt 
beskrivningarna är att många respondenter anser att stomleverantören redan 
medverkar i stor utsträckning. I dessa fall har stomleverantören upphandlats i förväg 
och är då med tidigare i projekteringen. Detta ger då bekymmer ifall entreprenören 
vill upphandla stommen efter det att förutsättningarna har bestämts, detta brukar ske i 
de fall då systemhandlingarna ligger till grund för upphandlingen. Vissa respondenter 
menar att det skulle vara gynnsamt för projekteringen om prefab-konstruktörens 
kunskap fanns tidigare under systemhandlingarna alternativt redan under 
programskedet.   

Trots att vissa respondenter menar på att prefab-leverantören redan medverkar i 
tidigare skeden anser vissa att leverantörens engagemang ibland är bristande och 
känslan att leverantören väntar med att engagera sig till då bygghandlingarna är klara. 
En motsättning som finns är att leverantören anser att de övriga projektörerna ändrar 
mycket under arbetets gång och vill undvika dubbelarbete. Detta leder oftast till att 
övriga discipliner får en negativ uppfattning av prefab-leverantören. Enligt vissa 
respondenter kan det ibland uppfattas som om prefab-leverantören motsätter alla 
förslag och meddelar att vissa saker inte går att genomföra men att de inte kommer 
med hur problemet skulle kunna lösas. Detta leder tyvärr oftast till att flera beslut får 
vänta och prefab-leverantörens långa process kan komma att bli påverkad.  
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Figur 3 - Osäkerhet vid beslutfattande i projekt 

Detta kunskapsglapp som uppstår (Mikkelsen och Riis, 2012) kan då alltså knytas till 
den uteblivna kunskap som prefab-leverantören besitter. Flera respondenter menar på 
att en lösning på detta kunskapsglapp skulle kunna vara att istället för en leverantör ta 
in sakkunnig genom konsult eller samordnare, en välkänd metod som funnits länge 
inom de övriga disciplinerna. Genom ökad kommunikation mellan aktörerna kan det 
upplevda problemet diskuteras och mönster förändras. Attityden till förändring är 
dock något som länge präglat byggbranschen och anses vara ett problem (Jacobsson 
& Linderoth ,2012). Respondenter anser i vissa fall att konstruktören är passiv och 
deltar inte aktivt i projektet och borde se över sin process för att anpassas till 
entreprenörens arbetssätt medan andra anser att konstruktören inte blir tillfrågad i tid 
och vet inte vad kunden vill ha. Harty (2005) menar att informationsflödet i ett företag 
är en grundsten till ett lyckat projekt och god trivsel. Genom att anpassa 
processbeskrivelserna på ett sådant sätt att de följer en ICT standard ges möjligheten 
till ett mer visuell projekteringsarbete samt ger upphov till att på ett enklare sätt öka 
användningen av BIM för att ge en ännu tydligare bild av hur de övriga disciplinerna 
har tänkt.  

5.1.2 Informationsbehov 
Informationsbehovet inom projekteringsprocessens olika skeden varierar beroende på 
storleken på projektet. Oftast fattas det ett beslut om stomtyp under systemskedet. 
Valet av stomme är ett beslut av hög komplexitet och en stor mängd information om 
påverkande faktorer krävs. Ett sätt att åskådliggöra detta är att dela upp valet i hårda 
och mjuka faktorer. De hårda faktorerna utgörs av tekniska egenskaper såsom 
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byggnadens geometri, spännvidder, våningshöjd och så vidare. De mjuka faktorerna 
är inte byggnadstekniska men kan ändå påverka projektets utgång. Det rör sig 
exempelvis om vilken kompetens projektorganisationen har. 

Tydligt är att stomval varken kan genomföras baserat på enbart hårda eller mjuka 
faktorer. För att genomföra ett framgångsrikt val av stomme måste både mjuka och 
hårda faktorer vägas in. Detta sker med samråd inom projektledningen där den interna 
kompetensen ställs mot projektets läge och utformning.  

Under projekteringen anser samtliga respondenter att en av de viktigaste 
informationspunkterna är tidsplaneringen. Varje disciplin ska veta när arbetet ska 
presenteras och när respektive arbetsmoment ska vara avklarat. Detta sätter stor press 
på projekteringsledaren som bär det yttersta ansvaret för att projekteringens 
samordning fungerar på ett hållbart sätt.  

Vissa respondenter menar att det ibland inte styrs fullt så bra som det borde och att 
vissa beslut hastas över pågrund av tidsbrist. Ett viktig iakttagande är att samtliga 
respondenter anser att det är information om när arbetsmoment ska vara färdiga samt 
när, var och hur de övriga disciplinerna ska ha information. Ändå upprepas 
problematiken och osäkerheten gång på gång. I vissa fall där sen information har lett 
till tidsbrist har vissa beslut fattats utan säkert underlag. Detta i sin tur har varit ett 
kännetecken för den traditionella byggbranschen länge då många problem går att lösa 
på plats. Med prefabricering krävs ställs större krav på att information från 
disciplinerna framgår i rätt tid då problem som uppstår vid produktionen inte går att 
lösa på plats i lika stor utsträckning som vid platsgjuten stomme. Sena beslut leder då 
alltså i slutändan till högre projektkostnad, se figur 2.  

  

Figur 2 - Möjlighet att påverka ett projekt 

För att underlätta samordningen har Skanska infört visuell projektering som är en 
form av ICT. Visuell projektering utgörs med hjälp av post-it lappar skriva upp sina 
frågor och funderingar. För att på ett smart sett se vilken inverkan de övriga 



Analys och resultat 

29 

 

disciplinerna har mot varandra. Visuell projektering är något som på senare år gått till 
att bli en allt mer använd metod under projekteringsmötena då det hjälper 
projekteringen med av på ett enkelt sätt bearbeta beskedslistor. Med bättre 
kommunikation har en djupare förståelse formats vilket enligt Froese (2010) bekräftar 
att informationsflödet inom organisationer och företag är en kritisk del och måste ses 
över och fortsättas utvecklas. 

5.1.3 Åtgärder 
Enligt processanalysen framgår att systemhandlingarna utgör underlag för 
upphandling av stomleverantör. Under intervjuerna uppges att Skanska påbörjat 
förändringsarbete genom att engagera leverantören tidigare, under systemskedet, 
vilket enligt kvantifierat utfall upplevs positivt. Ett antal kvantifierade frågor ställdes 
där framgick att samarbete med stomleverantören fungerar bättre under detaljskedet 
än systemskedet. Därav anses systemskedet ha bäst förbättringspotential. I det 
empiriska underlaget framgår att det anses gynnsamt att involvera prefabkompetens 
tidigare då projektorganisationens informationstillgångar ökar, helt i enighet med vad 
Mikkelsen & Riis (2012) beskriver.  

I kapitel 4.5 framgår ett antal nackdelar med nuvarande förfarande vilket antyder att 
prefabkompetensen i tidiga skeden inte bör utgöras av leverantören. Kompetensen bör 
istället finnas internt inom organisationen eller genom fristående konsult. En sådan 
resurs avses hantera frågor som berör stommen samt integreringen av de olika 
installationssystem som alla ska samverka. På Så sätt skall suboptimeringar 
minimeras och spänningar mellan discipliner minskas (Bygballe & Jahre, 2009) enligt 
teoretiskt ramverk. 

Konstruktörer som deltar i studien påpekar att upphandlingsunderlaget ofta är 
undermåligt i branschen generellt vilket bekräftas av projektörer på beställarsidan. 
Resursen med eftersökt kompetens bör medverka i att utveckla upphandlingsunderlag 
för prefabricerade stommar och leverantörer. Ökad intern kompetens bidrar till mer 
specificerade förfrågningsunderlag och mer enhetliga anbud. Detta anses öka 
möjligheten att välja mellan fler leverantörer och en bättre anpassad produkt redan i 
detaljskedets inledening. 

Återkommande under intervjuer beskrivs elinstallationer som det vanligaste 
problemområdet för integrering i stommen. Tidigare nämnda stomguide anpassad 
specifikt för elinstallationer saknas helt. Slutsatsen är att en sådan stomguide kan 
med fördel ge stöd åt elprojektören, öka förståelsen och minska spänningar mellan 
disciplinerna enligt Bygballe & Jahre (2009) 

5.2 Hur ser projekteringsprocessen ut? 
Det finns dokumenterade processkartor och beskrivningar som ska hjälpa 
projekteringen framåt genom förklaringar kring processers innehåll och inbördes 
ordning. Genom utförd dokumentanalys baserat på de aktiviteter som behandlar 
konstruktionsfrågor samt frågor som anses vara kopplade till prefab-konstruktörens 
kunnande är resultatet att projekteringsprocessen i praktiken utförs på likvärdigt 
arbetssätt som i projektbeskrivningarna.  
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Det finns idag en bristande förståelse gentemot parternas processer. Respondenter 
menar att ett skäl till varför processkartorna inte används kan vara att de utifrån 
erfarenhet kommit på bättre lösningar och metoder. Vissa respondenter menar också 
på att det är svårt dokumentera erfarenhet men att med ökad kommunikation ta vara 
på de tillämpade arbetssätet och uppdatera processbeskrivelserna.  

5.3 Vilka informationsutbyten behövs under de olika 
skedena? 
Informationsutbytet under projekteringsprocessen är komplext och omfattande. Den 
viktigaste informationen under de olika skedena har enligt respondenterna varit 
följande:  

Under systemskedet låses stomvalet och dess geometrier. För att åstadkomma detta 
behövs informationsutbyten om hårda och mjuka parametrar. Som nämnts i kapitel 4 
utgörs de hårda parametrarna av byggnadstekniska egenskaper. De enligt 
respondenterna viktigaste hårda faktorerna är följande: 

- Byggnadens och stommen geometri.  
- Spännvidder 
- Våningshöjder  
- Elementindelning 
- Ljudkrav samt hur de uppnås 
- Tidplan 
- Projektets storlek med avseende på kontinuitet. 

Därtill läggs de mjuka faktorerna som enligt respondenterna utgörs av: 

- Projektorganisationens ackumulerade kompetens 
- Tillgänglig intern arbetskraft  

Som framgår i kapitel 4, empiri påverkar flera faktorer beslut om byggnadens 
stomtyp. Ur intervjuerna framgår att även de så kallade mjuka faktorerna vägs in för 
beslutet. Tydligt är att ett optimalt beslut inte kan baseras på enbart hårda eller mjuka 
faktorer.  

Då stommen upphandlats skall produkten, byggnaden optimeras med avseende på en 
rad faktorer. De utgörs de enligt respondenterna viktigaste 
informationstransaktionerna av följande:   

- Elementindelning som i sin tur påverkar placering av schakt, håltagningar samt 
ursparningar för installationer och så vidare. En tydlig tanke angående 
elementindelningen bör dock finnas med tidigare vid utformning av bostäder.  

- Bärning 

Under detaljskedet är även följande information viktig enligt respondenterna: 

- Statikens vandring. Alltså hur laster förs till grunden. 
- Fastslagna placeringar för ingjutningsgods. Alltså eldosor avloppgrodor och 

andra installationer. 
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- Detaljer.  Det anses viktigt att prefab- konstruktören på detaljritningar 
redovisar hur hänsyn tas till fukt, ljudisolering och så vidare 

- Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer måste vara montagevänliga för 
effektiv resning av stommen. I de fall stomleverantören inte ansvarar för 
resning bör montageentreprenör bidra med synpunkter för att säkerställa detta.   

5.4 Vilka åtgärder måste berörda aktörer vidta för att skapa 
en effektivare projektering? 
Skanska har inom flera projektorganisationer inlett förbättringsarbete genom att 
inkludera stomleverantören under systemskedet för att tillvarata dennes efterfrågade 
kompetens och svara mot informations- och kunskapsbehovet kring prefab-stommen. 
I studien framkommer att en alternativ åtgärd är att nyttja extern konsult. Detta för att 
undvika de nackdelar med nuvarande förfarande som presenteras i kapitel 4.5. 

Upphandlingsunderlaget anses undermåligt och bör förbättras. Det kan rimligen göras 
med hjälp av prefabsamordnare. Åtgärden anses bidra till mer jämlika förfrågningar 
vilket vid granskning bör ge fler rimliga alternativ av leverantör. Enligt intervju bör 
åtgärden också ge möjlighet att upphandla till bättre pris då leverantör i mindre 
utsträckning tar höjd för osäkerhet.  

Processbeskrivningar bör uppdateras så de bättre överensstämmer med 
projekteringsförfarandet enligt det förbättringsarbete som redan är påbörjat eller efter 
åtgärdsförslag i denna studie. Respondenter anser att de inter är fullt applicerbara på 
det praktiska arbetet men fungerar som hjälpmedel för erfarna projektörer. 

Anpassning av elinstallationer anses vara vanligaste orsaken till problem enligt 
empiri. Respondenter uppger i intervju att en stomguide speciellt avsedd för 
integrering av elinstallationer i stommen.   

   

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att analysera informationsutbytet mellan berörda parter vid 
byggnation med prefabricerad betongelement för att kunna ge förslag på en 
rationalisering av projekteringsprocessen.  

Efter dokumentanalys, processanalys samt intervjuer framgår att resurs med adekvat 
prefabkompetens saknas i systemskedet. Ur andra frågeställningen framställs 
informationsbehov i systemskedet där nämnd kompetens behövs, exempelvis 
elementindelning och stomtäthet med avseende på ljudkrav.  

Inom Skanskas projektorganisationer har förbättringsarbete initierats och resurs med 
prefabkompetens aktiveras under systemskedet genom konsultation av tilltänkt 
stomleverantör. Resultatet i denna studie mynnar ut i ett antal åtgärder som författarna 
anser erforderliga.  

Till projektorganisationen bör knytas en prefab-samordnare, en resurs med erforderlig 
kompetens för att besvara frågor rörande det informationsbehov som presenteras i 
kapitel 5.3. Resursen bör ej utgöras av stomleverantören utan bör tillknytas 
organisationen som konsult, fristående från uppdrag med andra ingångar i projektet, 
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alternativt internt genom långsiktig kompetensutveckling alternativt nyrekrytering. På 
så sätt garanteras ett övergripande perspektiv som input från andra discipliner och 
undviker suboptimeringar samt spänningar enligt Bygballe & Jahre (2009). Genom 
åtgärden ökas de interna kunskaperna och informationstillgångarna vilket sänker 
kunskapsglapp (Mikkelsen & Riis, 2012).  

Upphandlingsunderlag för stommen bör förbättras fördelaktigt med hjälp av ovan 
nämnd resurs. Då informanter från båda sidor av upphandlingen beskriver dem som 
generellt undermåliga anses detta utgöra ett problem som bär tyngd. Bristfälliga 
underlag gör förfrågningen svårbedömd och tvingar leverantörer ta ekonomisk höjd 
för osäkerheter.  Bättre specificerade anbud anses leda till mer jämlika offerter som 
mer framgångsrikt kan jämföras. Enligt informant 2 skall denna högre kunskap bakom 
sin kravspecifikation utöka möjligheterna att upphandla på marknader utanför den 
svenska, vilket anses öppna för mer kostnadseffektiva upphandlingar.    

Utöver prefabsamordnarens involvering efterfrågas material från denna som beskriver 
stommen möjligheter och begränsningar av allmän karaktär, alltså var håltagningar 
lämpligt gör i element samt hur indelning bör ske. Dokumentanalysen visar som 
bekant att en sådan stomguide som beskriver detta redan finns vilket respondenterna 
känner till. Slutsatsen gör att den anses otillräcklig och bör utvecklas. Intervju med 
konstruktörer pekar på att mer specificerade riktlinjer än de som framförs i 
stomguiden är svåra att ge på allmän basis. En lämplig åtgärd är således att undersöka 
den befintliga stomguidens relevans samt möjlighet till utveckling 

Integrering av elinstallationer med stommen beskrivs återkommande som det största 
problemet under projekteringen. Enligt dokumentanalys saknas ovan nämnd 
stomguide specifikt avsedd för elinstallationer helt. Att utveckla en sådan anses vara 
en lämplig åtgärd som bidrar till att kunskapsglappet minskar (Mikkelsen & Riis, 
2012) samt att förståelse mellan disciplinerna ökar (Bygballe & Jahre, 2009).  

Ovan ges enligt studiens mål ett antal förslag till förbättring som finner stöd både i det 
teoretiska ramverket och insamlad empiri.     
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel följer en diskussion kring det resultat, metodval och begränsningar 
som undersökningen landat i. Vidare kommer arbetet ge förslag till vidare forskning. 

Studien har resulterat i en rad förslag till förbättringar av projekteringsprocessen med 
avseende på prefabricerad betongstomme. Det första är att projektör med 
prefabkompetens kan bör aktiveras redan under programskedet. Denne projektör bör 
av nämnda skäl kap 5.4 inte representera en leverantör utan vara fristående konsult 
alternativt intern inom företagsorganisationen. Det senare kräver dock en mer 
långsiktig investering i kompetens. I kap 5.3 framgår vilken frågor en sådan 
kompetens behöver kunna besvara under de olika skedena.  

Under systemskedet behöver en sådan kompetens kunna ge svar om hur byggnadens 
geometri, spännvidder och våningshöjder påverkar elementtjocklek och 
armeringsbehov. Kunskap krävs om hur elementindelning bör ske med avseende på 
lastbärning, installationer och ingjutningsgods samt montage och ljudkrav, hur olika 
stomtyper lämpar sig med avsikt på projektets storlek, tidplan och arbetsplats.  

Under detaljskedet kan stomsamordnaren till viss del avlösas av stomleverantören 
som förmedlar i detalj hur statikens vandring ser ut det vill säga hur laster för till 
grunden. Det ges ett slutgiltigt besked om var ingjutningsgods kan placeras och var 
håltagningar kan ske. Prefabkompetensen ska här även kunna tillhandahålla detaljer 
för hur egenskaper som fukt och ljudisolering uppnår krav samt hur stommen ska 
monteras på ett resurseffektivt rationellt sätt.    

 

6.1 Resultatdiskussion 
De tre frågeställningarna som användes för att nå arbetets mål har i olika utsträckning 
besvarats. Förslag till rationaliseringar ges inom de avgränsningar som framförs under 
kapitel 1.4. Resultatet uppnåddes via ett kvalitativt angreppsätt med  tämligen 
ostrukturerade intervjuer som metod. En intervjuguide som efterföljs bidrar med 
struktur och möjlighet att replikera studien då intervjuförfarandet går att återskapa.  

Resultatet anses av författarna vara trovärdigt då validitet och reliabilitet erhållits.  
Intern validitet har uppnåtts då författarnas förkunskaper och förståelse har framgått i 
samband med att sammanhanget i vilken studien genomfördes beskrevs. Alltså att 
studien utförs som ett examensarbete. Metoden för datainsamling har beskrivits i 
kapitel 2.  Valet av deltagare är också viktig för den interna validiteten. Studiens 
deltagare valdes ut med avsikten att åstadkomma källtriangulering vilket genomfördes 
framgångsrikt då deltagare med för projektorganisationen fyra olika roller 
intervjuades. Att respondenterna har olika roller och därför förhåller sig till det 
beskrivna problemet ur olika synvinklar bidrar till validitet då gemensamma 
ståndpunkter har observerats.       

Som en konsekvens av deltagarkontroll förändrades delar av den insamlade empiriska 
datan efter intervjuerna. Flera informanter korrigerade sina uttalanden i samband med 
uppföljningssamtal då de tog del av transkriberat material. Korrigeringar kunde gälla 
missförstånd alternativt förtydliganden kring sammanhanget vilket påståenden avsåg. 
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Vid dessa samtal ställdes också kompletterande frågor kring uttalanden som 
framkommit i andra intervjuer. Resultatet kunde således fördjupas under studiens 
gång. Den typen av kontroll skänker studien god reliabilitet. 

I sin helhet anses studien uppnå ett trovärdigt resultat men när genomförandet 
analysers framgår att vissa moment kunde genomförts bättre. Det berör framför allt 
intervjuerna. Genom att utforma intervjuguide och dess frågor på ett annorlunda sätt 
hade högre validitet uppnåtts. Ett konkret exempel på detta är frågan som berör 
avsaknad av information på grund av stomleverantörernas uteblivna medverkan. 
Frågan presenteras i kapitel 4.1, fråga 2. Svaret beskrivs med att bedömningen ofta till 
sällan placeras på en skala från 1-5. I frågan är det just begreppen ofta och sällan som 
utgör problem då värdering av vad som är ofta lämnas åt respondentens egen 
uppfattning och förblir odefinierad. Svaren kan alltså variera beroende på vad som av 
respondenterna anses vara ofta. Frågan bidrar inte till studiens validitet om 
respondenten inte ombes definiera frekvens exempelvis om det gäller varje projekt, 
flera gånger på ett stort projekt eller vart tionde projekt. 

I efterhand kunde också källtrianguleringen utförts bättre. Att inkludera 
stomleverantörer i intervjuerna skulle bidragit till ytterligare ett perspektiv och berikat 
studien avsevärt. Speciellt då stomleverantörerns ingång med stor sannolikhet skiljer 
sig mest från de andra. Gruppen konstruktörer representerar visserligen 
stomleverantörer i den mening att de är anställda av leverantören som konsult. De 
representerar dock även sig själva som tredje part. Det anses att denna åtgärd förutom 
ett berikat resultat skulle bidragit med förhöjd validitet.  

Den frågeställning som använts för att uppnå studiens mål anses lyckad, möjligen 
undantaget den första. Att studera företagets process är en förutsättning för att 
genomföra arbetet men vikten av att ha med den i frågeställningen kan ifrågasättas. 
Processtudien bidrog heller inte till ny kunskap och får därför lite utrymme i 
rapporten. 

6.2 Metoddiskussion 
Studiens insamlade empiri bygger till stor del på de intervjuer som genomförs vilket 
ställer höga krav på att dess genomförandekvalité. Att med tonvikt på intervjuer som 
metod anses av författarna vara ett bra beslut då det är processer, upplevda problem 
och önskade förbättringar som studeras. I klartext var avsikten att finna berörda 
projektörers syn på problematikens grund och sammanställa deras olika angreppsätt 
för problemlösning.   

Metodvalet anses vara fördelaktigt för studien då resultatet som gavs anses relevant 
och förväntat uppfattar författarna att metodvalet var korrekt. Arbetet med 
intervjuerna har tagit längre tid än beräknat och skulle planerats in bättre i 
tidsramarna. 

De kvalitativa frågorna visade sig ofta bli breda och ibland svåra för respondenterna 
att besvara. I vissa fall gjordes omfattande korrigeringar vid återkopplingen, vilket 
bevisar återkopplingens betydelse för arbetets reliabilitet. Slutsatsen av detta är att 
frågorna bör ha skickats till respondenterna innan intervjuerna eftersom det bedöms 
ge respondenterna större chans att svara mer uttömmande. Detta anser författarna 
skulle ge ännu högre reliabilitet.   
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Författarna upplever att anonymisering av respondenterna kan påverka trovärdigheten 
på grund av uppenbara svårigheter att för studien utomstående att kontrollera källan. 
Därtill att majoriteten av respondenterna uttryckte en bekväm inställning till att 
namnges kan åtgärden möjligen ses som onödig.  

För att undersöka respondenternas uppfattning kring kommunikation med 
prefableverantören användes kvantifierade frågor för att ge enkelt överblickbart 
resultat. Att använda kvantifierade frågor på en så liten population är inte helt 
oproblematiskt. Framförallt eftersom en liten population kan ge missvisande utfall. 
Antalet respondenter är för få för att ge en representativ allmän bild. Metoden 
användes ändå eftersom det som eftersöktes var huruvida uppfattningen kring 
kommunikationen skiljde sig mellan respondenter. Problematiken med en liten 
population återkommer med studiens storlek. Då den genomfördes med begränsningar 
både i geografiskt läge och projektorganisationernas tillhörighet ger studien ingen 
allmängiltig förklaringsansats utan snarare enbart för detta specifika fall. 

När metoden för studien granskas i efterhand kan framför allt en slutsats dras. Enligt 
flertalet respondenter har stor utveckling skett inom området studien berör så sent som 
inom det närmaste året. Samtidigt som det enligt intervjuer framförs att teorin bakom 
studien stämmer och att rationaliseringar kan ske förmedlas bitvis en återhållsam 
inställning till att ytterligare effektiviseringar kan genomföras. Detta kan möjligen 
knytas till Jacobssons & Linderoths (2012) iakttagelser om attityder kring förändring 
inom ICT. En intressant angreppspunkt är en fallstudie där ett projekt med tidig 
involvering av prefabkompetens (intern, extern eller via stomleverantören) ställs emot 
tidigare arbetsmetod utan tidig involvering. Ett sådant angreppsätt skulle tydlig 
identifiera konkreta förbättringar att bygga vidare på. 

6.3 Begränsningar 
Avgränsningar för arbetet har gjorts vid bostäder. Författarna gör dock ett antagande 
att liknande frågeställningar finns vid projektering av andra byggnader såsom kontor. 
Likaså gör ett antagande att studien är delvis anpassningsbar då andra 
entreprenadformer förekommer eftersom informationsbehovet kvarstår. Några 
vetenskapliga bevis kan dock inte presenteras.  

En begränsning i arbetet är att studien är utförd i samarbete med Skanska. Flertalet av 
de projektörer som intervjuats representerar Skanska. Det finns således inga 
vetenskapliga belägg för att problemformuleringen och ansatser till förbättringar är 
applicerbara för övriga branschen.  

Studien är i huvudsak applicerbar för projektorganisationer verksamma i Göteborg 
men representanter i Borås är inkluderade. Under arbetet iakttogs antydningar till 
avvikelser i syn på resursanvändning. Det ger ledtrådar om att angreppsätt under 
projekteringen kan skilja sig marginellt med avseende på geografiskt område. 
Exempel på detta är då projektorganisationen i Borås anser sig behöva hantera 
resurser mer sparsamt. Respondenten menar skillnaden i bostadsmarknaden för de 
båda distrikten gör att Göteborg med högre bostadspriser ges mer svängrum att 
använda utomstående resurser i form av konsulter och underleverantörer. En sådan 
inställning antyder att respondenten framförallt ser en ökad kostnad utan direkta 
vinster. Detta väljer författarna att knyta till Jacobsson & Linderoth (2012). Det görs 
utan att avfärda resonemanget utan anses istället peka på vikten av en grundligare 
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ekonomisk utredning som nämnts tidigare under kap. 5.4 Genom att inkludera fler 
regioner kan denna skillnad ha kommit att bekräftas alternativt förminskas. Således 
anses studien i sin helhet vara applicerbar för byggbranschen nationellt, dock bör 
noteras att det möjligen inte gäller fullt ut då variationer baserat på region kan 
förekomma, vilket observerats under studien.    

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det upplevda problemet kan sammanfattas med att projektör med stomkompetens 
inom prefabricerade element medverkar för sent under projekteringen. Det innebär att 
viktig information om stommen tillkommer sent och leder till korrigeringar och om 
arbeten sent under projekteringsprocessen. Här presenteras åtgärder för att angripa det 
upplevda problemet och bidra till förbättringar. 

- Engagera prefabsamordnare.  Under studien framgår ett antal nackdelar med 
att inhämta kompetensen hos stomleverantören. Dessa presenteras i kapitel 
4.5. Genom att Inhämta kompetens från fristående konsult eller investera i den 
extern löses dessa problem. En sådan projektör kan engageras redan då 
systemskedet inleds och tillhandahålla information som enligt 
problembeskrivningen utgör brist. 

- Förbättra upphandlingsunderlag. Under intervjuer med konstruktörer framgår 
att upphandlingsunderlag generellt i branschen anses undermåligt vilket 
bekräftas av projektörer på beställarsidan. Det innebär problem för alla parter 
som beskrivs under rubrik 4.5. Denna åtgärd kan med fördel genomföras till 
följd av tidigare nämnd prefabsamordnare då kompetensen inom 
beställarorganisationen ökar i tidiga skeden.  

- Stomguide. Flera respondenter efterlyser hjälpmedel för hur prefabricerade 
betongstommar kan utformas med hänseende på spännvidder, storlek, 
håltagningar med mera. Dokumentanalysen visar att en sådan stomguide redan 
finns till hands internt, vilket respondenter känner till. Som åtgärd bör den 
existerande stomguiden granskas för att klargöra om innehållet är relevant 
samt om den kan utökas och göras mer omfattande. Alltså förbättra guidens 
användbarhet.   
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Arbetet har mynnat ut i ett flertal exempel till fortsatt forskning. Detta har resulterat i 
två stycken punkter som författarna anser som de mest lämpade. 

1. Jämföra nuvarande och föreslagen arbetsmodell kring prefabkompetens. 
Prefabsamordnare bör upphandlas och engageras i ett pilotprojekt. Genom 
fallstudie kan arbetsmodellen med fördel jämföras med nuvarande metod, att 
använda leverantören, och dess teoretiska rationaliseringar då dokumenteras.   

2. Ur ett ekonomiskt perspektiv undersöka i incitamenten för en 
prefabsamordnare. Studien har visat att det för projektets utveckling är 
lönsamt att engagera resurs med hög kunskap inom prefab-element.  Att utöka 
projektorganisationen innebär ökade kostnader vilka bör ställas mot vinsten av 
uppnådd rationalisering.  
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3. Elinstallationer i prefab-element utmärks under studien som ofta 
förekommande problem. Därför bör informationsflödet och den ömsesidiga 
förståelsen för de båda disciplinernas processer undersökas.  
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1  Intervjuguide 
Bilaga 2  Mikkelsen & Riis 
Bilaga 3  Trafikverket – BIM-strategi ska leda till ökad produktivitet 
Bilaga 4  Svenska Betong  
Bilaga 5   Processbeskrivning 



1 

Intervjufrågor 
Allmänt 

1. Kan du ge en kort beskrivning om dig själv? Roll i organisation, bakgrund, utbildning mm.

2. Kan du beskriva ditt deltagande i de olika skedarna? Hur medverkar du?

Vilka informationsutbyten behövs för val av stomtyp? 

3. Vad är din roll vid val av stomtyp?

4. Kan du beskriva kort vilken information som behövs för val av stomtyp?

5. Vilka synpunkter från stomleverantören är viktiga/önskvärda i fram till stomval?
*Önskvärd fakta från prefab till projektörer som sedan ska ta beslut

6. Kan du beskriva vilka informationsutbyten knutna till stommen som behövs i de olika
skedena då stomtypen är fastställd? (Systemhandling, Bygghandling)
*frågan hanterar informationsflödet och kontrollering mellan prefab och övrig aktör. Då
stommen är spikad kvarstår flera processer tex elementindelning. Indelningen påverkas a tex 
schakt och rördragningar. Här behövs återkoppling mellan prefab och andra projektörer. 

7. Vilka synpunkter från stomleverantören är viktiga/önskevärda under detaljskedet?

8. Hur tycker du kommunikationen mellan berörda aktörer fungerar idag? Kan svaret anges
med en femgradig skala?

Bristfällig   Bra 
     1     2       3      4   5 

Ytterligare  Utveckling: 

9. Har du någon gång upplevt avsaknad av information som kan härledas till stomleverantörens
uteblivna medverkan? Hur ofta?
Sällan            Ofta
    1     2       3      4   5 

Vilka kompetenser/deltagare krävs för att åstadkomma ett ändamålsenligt informationsutbyte 
under projekteringsprocessen? 

Bilaga 1
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10. Vad är din uppfattning om stomleverantörens bidragande i projektet?

    Bristande  Tillräckligt 
    1     2      3   4    5 

A Under programsked 
B Under systemskede 
C Under Detaljskede/Bygghandlingsskede 

11. Vilken kompetens anser du är viktig under de olika skedena i projekteringen?

Vilka åtgärder måste berörda aktörer vidta för att skapa en effektivare projektering? 

12. Vilken information anser du skulle behövas prioriteras för att tidigare genomföra ett
stomval?

13. Kan stomleverantörens process förbättras genom utökat inflytande över stommens
utformning tack vare tidigare involvering? Projekterign/Tillverkning/Uppförande.

14. I projektet (efter respondent) medverkade stomleverantören tidigare under projekteringen.
Hur uppfattades det? Ex Almedals terrasser / Johanneberg / osv.

Negativt  Positivt 
    1     2      3   4    5 

15. Är det ett arbetssätt man bör tillämpa i framtida projekt? Kan det utvecklas?

16. Finns det hinder med att engagera stomleverantören tidigare? Kan du beskriva dessa?

Avslutande frågor 
17. Initiativet till examensarbetet grundar sig på beställarens teori där det antas vara gynnsamt

för projektet om stomleverantör eller annan aktör med likvärdig kompetens engageras
tidigare. Instämmer du med den teorin?
Gradera gärna och utveckla.

Instämmer inte   Instämmer helt 
  1     2       3       4   5 

18. Finns det synpunkter som vi ej berört som är värda att se över?
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Projektets faser

Et grundlæggende princip i projektarbejdsformen er at projektets uoverskuelige og komplicerede
arbejdsopgave opdeles i faserne:

• Projektstart

• Problemanalyse

• Projektafgrænsning

• Problembearbejdning

• Konklusion og perspektivering

• Evaluering

Disse faser skaber en form for overblik trods den usikkerhed, som pr. definition især findes i de første
faser af et problemorienteret projekt. Hvis der ikke var denne usikkerhed, ville der være tale om et
opgaveprojekt, hvor metoden til opgaveløsning var kendt, så man bare kunne gå i gang.

På figur 2.1. visualiseres, hvordan projektets usikkerhed består i at projektgruppen ikke har tilstrækkelig
viden til at træffe de vigtige beslutninger i projektets første faser. Det kan opleves som frustrerende, men
det er samtidig udfordrende…

Under projektstart er udfordringen bl.a. at af få skabt grundlag for problemanalysens forundersøgelser. Jo
større usikkerhed, jo større risiko er der for at undersøge noget, som senere viser sig at være irrelevant for
projektet. For alle projekter er aktiviteterne ved projektstart forholdsvis ens. Men i de næste faser
problemanalyse, projektafgrænsning og problembearbejdning vil aktiviteterne afhænge af både graden af
usikkerhed og usikkerhedens art. Desuden vil de individuelle gruppemedlemmer og vejledere og deres
samspil få betydning, f.eks. deres faglige ambitioner og holdninger til organisering af arbejdet .

Problemanalyse og projektafgrænsning sker i et stadigt vekselspil, som fører frem til både projektets mål
og de aktiviteter, som kan forventes at kunne føre frem til målet. Projektgruppen har dermed gennemført
en projektplanlægning, og man kan sige at den har fået formuleret ”sin egen opgave”, så langt dette er
muligt.

Inden problembearbejdningen går i gang, gennemføres som regel et statusseminar sammen med vejledere
og evt. en anden projektgruppe, opponentgruppen. Formålet er at gruppen får lejlighed til at

• sammenfatte og fremlægge sine formuleringer af projektets mål (formål) og projektplanlægning (struktur
for arbejdet)

• at sammenfatte og fremlægge sine aftaler om organisering af gruppens samarbejde

• at stille spørgsmål til hvad som helst, som den er i tvivl om eller usikker på

• at modtage respons på sine spørgsmål, og anden konstruktiv kritik og ideer til sit projekt.

Ordet problembearbejdning antyder at et problem ikke altid har en løsning, eller i hvert fald ikke en
løsning, som projektgruppen kan regne sikket med at nå frem til indenfor den givne tidsramme.

Hvis gruppen omvendt finder frem til en opgave, som tidligere er blevet gennemført med en kendt metode,
som gruppen gerne vil lære at bruge, så er der tale om en opgaveløsning, som gruppen kan forvente at
finde en løsning på. Det ligner en rutineopgave, – den er blot ikke rutine for projektgruppen!

Både for problemorienterede projekter og opgaveprojekter gælder at det vigtigste i et studieprojekt ikke er
en løsning,  selvom det ofte er meget motiverende for gruppen at nå frem til en løsning. Det vigtigste er
derimod at gruppen har gennemført en arbejdsproces som kan dokumentere en kvalificerende læreproces,
dvs. at gruppens medlemmer har lært både at forstå det, som de skulle, og at anvende de metoder, som
de skulle...

Figur 2.1. Projektets usikkerhed og projektets faser

Bearbejdet efter Mikkelsen og Riis, 1996 (side 57)

Bilaga 2
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På figur 2.1. er der tegnet pile, der viser tilbage til tidligere faser i projektets forløb. Dette visualiserer at
projektets faser aldrig følger efter hinanden, som perler på en snor. I f.eks. problembearbejdningsfasen må
man løbende vende tilbage for at sikre sig at problemanalysens mål og projektafgrænsningens planer og
aftaler bliver brugt,  samt om der måske er brug for revisioner af mål, planer eller aftaler. Konklusionen
må nødvendigvis relatere sig til både problembearbejdningens resultater og til projektets mål og planer.

> videre >

http://slp.plan.aau.dk/slpbog/tekst/projektstart.html
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BIMstrategi ska leda till ökad produktivitet

Kontakta oss

AnnTherése Albertsson
Projektledare BIM i Trafikverket

d Telefon: 010123 10 39 (tel:+46101231039)

Pressjour 
Du kan ringa oss dygnet runt.

d Telefon: 077131 15 00 (tel:+46771311500)

I nya investeringsprojekt som Trafikverket upphandlar kommer det från och med 2015 att
bli krav på att använda BIM. Avsikten är att driva på utvecklingen och bidra till ökad
produktivitet i anläggningsbranschen.

Kravet på att använda BIM (byggnadsinformationsmodellering) redan i upphandlingen är en del i
Trafikverkets BIMstrategi.

BIM har revolutionerat arbetssättet i anläggningsbranschen. Med hjälp av BIM går det att skapa en
digital modell av till exempel en väg eller en bro som innehåller all relevant information. Den
tredimensionella modellen kan förutsäga kostnader och visa på problem redan innan de uppstår.

I takt med att fler använder BIM kommer arbetssättet att bidra till ökad effektivitet och produktivitet i
anläggningsbranschen.

– Som landets största beställare av anläggningsarbeten får Trafikverket en tongivande roll när det
gäller utvecklingen av hela anläggningsbranschen och beslutet att fastställa en BIMstrategi väntas få
en stor påverkan på hela branschen, säger AnnTherése Albertsson, som leder arbetet med att införa
BIM i Trafikverket.

På kort sikt ska Trafikverket ställa tydliga krav på att BIM används i investeringsverksamhet enligt en
definierad lägsta nivå från och med 2015. På lång sikt är målet att Trafikverket ska hantera
anläggningsdata med hjälp av BIM genom hela anläggningens livscykel.

– Genom att kräva BIM redan i upphandlingsunderlaget kommer Trafikverket att driva utvecklingen
framåt, säger AnnTherése Albertsson.

Trafikverkets BIMstrategi gäller från och med 1 oktober 2014. 

Senast uppdaterad/granskad: 20141014
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Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge

Epost och brev (/Kontaktaoss/Skickaepost/)q

0771921 921 (tel:+46771921921)d

a Om webbplatsen (/OmTrafikverket/Trafikverket/Omwebbplatsen/)

tel:+46771921921
http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Om-webbplatsen/
http://www.trafikverket.se/Kontakta-oss/Skicka-e-post/
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Industrialisering och kvalitet
Studier har visat att upp till en tredjedel av resursförbrukningen i byggprocessen är slöseri. Genom att
industrialisera processen blir den mer effektiv och resurserna kan istället läggas på nytta för brukarna, t ex
lägre kostnader, bättre estetik och funktion. Förtillverkning är ett effektivt sätt att industrialisera en
process. Man flyttar produktionen från en provisoriskt etablerad byggplats till fast industri med
standardiserade arbetsmoment. Samtidigt uppnås skalfördelar genom att flera byggprojekt samproduceras
i fabrik. På byggplatsen ersätts en stor del av produktionen med montering. Därigenom förbättras
arbetsmiljön med färre olycktillbud, och byggplatsen blir mindre beroende av väder och årstid. Nyttan med
att använda förtillverkade komponenter och system är att produktiviteten (t ex kvm/arbetstid) på
byggplatsen ökar och att byggtiderna förkortas rejält. Därmed minskar behovet av arbetskraft och
byggprojektets omkostnader sänks.
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Livslängd för byggnader
Från ekonomisk synpunkt är en längre livstid för byggnader än 50 år oftast inte överblickbar. Från
ekologisk synpunkt är dock en större livslängd väsentlig. Faktum är att våra byggnader behöver användas
betydligt längre än 50 år. Idag finns cirka 4,5 miljoner lägenheter i Sverige [1]. Med en produktionstakt av
2040 000 lägenheter per år så måste byggnaderna ha en livslängd på betydligt mer än 100 år för att täcka
behovet. Ju längre en byggnad består desto mer dominerar dess bruksskede den totala miljöpåverkan.
Själva byggskedet utgör då endast en mindre del. En lång livslängd minskar dessutom miljöbelastningen
då behovet av att riva gamla byggnader och uppföra nya också minskar. Från ekologisk synpunkt bör man
därför kalkylera med minst 100 års livscykel.
Betong är ett material med beständighet som ger byggnadsverk en lång livslängd. Med dagens kunskap i
design och materialteknik överskrider en betongbyggnads livslängd gott och väl 100 år [2].
För att dra nytta av ett betonghus långa livslängd är det viktigt att byggnaden ska kunna ändras, anpassas
och moderniseras till nya behov så att inte byggnaden måste rivas i förtid. Byggnadens klimatskärm och
stomme ska möjliggöra att planlösningar kan ändras utan omfattande ingrepp i den bärande stommen.
Genom att bygga med prefabricerade betongelement fås stora spännvidder vilket ger byggnaden en god
flexibilitet för att anpassa planlösningen till framtida behov. Dessutom kan tekniska installationer och andra
system med kortare livslängd göras mer åtkomliga för reparation och utbyte i ett senare skede. När
livslängden för ett prefabricerat betonghus har passerats så är det enkelt att demontera och återvinna
byggdelar till nya hus. Alternativt kan betongen krossas och återanvändas som fyllnadsmaterial i
vägbyggnad eller som ballast i ny betong. Betongens miljöpåverkan har kartlagts med hjälp av LCAanalys
[3] och [4].

http://www.svenskbetong.se/miljoe-och-hallbarhet/referenser.html
http://www.svenskbetong.se/index.php
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Miljö och Hållbarhet
Tillverkningen av prefabricerad betong sker under kontrollerade förhållanden inomhus. Det gör att cement
och armeringsstål utnyttjas effektivt. Hög hållfasthet används för såväl betong som stål, och stålet
förspänns vanligen för balk och bjälklagselement. Materialåtgången av både stål och betong minimeras
därmed. 
Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial. Det består av råvaror i form av cement, sten, grus och
vatten. Dessa beståndsdelar blandas och bildar betong. Betongen används i hus och anläggningar under
lång tid och som efter rivning och eventuell återanvändning kan återvinnas genom krossning. Kretsloppet
för betong åskådliggörs i figur 3.1.

http://www.svenskbetong.se/index.php
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Montering
Vid en betongelemententreprenad upprättas en monteringsplan som ska innehålla tillvägagångssättet vid
monteringen t ex arbetsmetoder och säkerställning av stabilitet. Montering av element sker vanligen direkt
i monteringsordning från lastbil till byggnad utan mellanlagring. I vissa fall och om förutsättningarna så
medger kan det vara fördelaktigt med ett mindre mellanlager på byggplatsen.

Vid flervåningsbyggnader kan det vara fördelaktigt att använda stationära kranar. Mobila kranar är annars
det vanligaste alternativet. Kranarnas kapacitet, deras utligg, underlagets bärighet är frågor som är viktiga.

Tidigt i byggprocessen behöver vägar och uppställningsplatser planeras för mobila kranar. Det kan vara
fördelaktigt att montera inifrån en byggnad. Då är det med hänsyn till mobilkranars axeltryck av betydelse
att avgöra om betonggolvet ska gjutas före eller efter monteringen. Sedan 1999 finns ett system för
certifiering av arbetsledare som leder montering av betongelement. Kurser anordnas för certifieringen av
Montagesektionen i Svensk Betong.

http://www.svenskbetong.se/index.php
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Statik
Kapitlet Statik innehåller förslag på tvärsnittsdimensioner (under vissa förutsättningar) för användande i
systemhandlingsskedet. Den slutgiltiga dimensioneringen och framtagandet av produktionshandlingar
utförs av leverantören. Den slutgiltiga dimensioneringen omfattar framförallt detaljberäkning av
armeringsmängderna, vid normala lastfall skall valda tvärsnittsdimensioner sällan behöva ändras.
I www.betongelement.no/betongbok/default.asp beskrivs mer detaljerat hur vissa specialfall kan beräknas,
alternativt så kontaktas en leverantör.

Dimensioneringsförslagen i detta kapitel är beräknade i enligt Eurokod. Eurokoden omfattar följande delar:

EN 1990   Eurokod 0:    Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991   Eurokod 1:    Laster på bärverk
EN 1992   Eurokod 2:    Dimensionering av betongkonstruktioner
EN 1993   Eurokod 3:    Dimensionering av stålkonstruktioner
EN 1994   Eurokod 4:    Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong
EN 1995   Eurokod 5:    Dimensionering av träkonstruktioner
EN 1996   Eurokod 6:    Dimensionering av murverkskonstruktioner
EN 1997   Eurokod 7:    Dimensionering av geokonstruktioner
EN 1998   Eurokod 8:    Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning
EN 1999   Eurokod 9:    Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokodens delar enligt ovan utges i Sverige av SIS och totalt omfattar dessa flera tusen sidor. I
Eurokoden enligt ovan tillåts vissa nationella val och dessa val som tar över motsvarande text, ekvationer,
koefficientvärden mm i Eurokoden finns sammanställda i ett dokument benämnt EKS (Europeiska
Konstruktions Standarder) för respektive land. I Sverige ges detta dokument ut av Boverket.

Eurokod 2, 3, 4, 5 etc., behandlar i första hand dimensioneringen av konstruktioner i respektive
konstruktionsmaterial vid normal dimensionering, dvs. vid den s.k. brottlastdimensioneringen. Exempel på
nationella val som Sverige gjort gäller bl. a. värdena på snölaster. Vidare bestämmer varje land själv
säkerhetsnivån, exempelvis vad gäller krav på brandmotstånd för bärande konstruktioner.
Texten i Eurokoden är uppdelade i principer respektive i allmänna råd. En principtext åtföljs alltid av
bokstaven P och motsvarar det som i BBR anges som föreskrift. Om ett till principtexten efterföljande råd
tillämpas anses att principen uppfylls. Dock framgår av text enligt citat nedan från Eurokod att andra
lösningar mycket väl kan användas så länge dessa lösningar uppfyller principtexten."Det är tillåtet att
använda alternativa dimensioneringsregler som skiljer sig från de råd som anges i EN 199111 för
byggnadsverk och anläggningar under förutsättning att det påvisas att de alternativa reglerna uppfyller
kraven i de aktuella principerna och leder till att minst den säkerhetsnivå, brukbarhet och beständighet
uppnås som kan förväntas vid användning av Eurokoderna"

http://www.svenskbetong.se/index.php
http://www.betongelement.no/betongbok/default.asp
http://www.boverket.se/
http://www.sis.se/
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Transport
De två vanliga alternativen är järnväg och landsväg. Många elementfabriker har nära till järnväg och vissa
även industrispår till fabriken. Viktigt vid järnvägstransport är att beakta överföringen från lossningsplats till
byggplats.

Genom utvecklingen av landsvägar och fordon har transportkostnadernas andel av totala
elementbyggnadskostnaderna minskat under en lång följd av år.

Godslängder, höjder, bredder och vikter kan vid extremfall vara begränsande av rådande regler baserade
på vägars beskaffenhet.Bilvägars bärighet och lutning liksom angöringsplatser på eller intill byggplatsen
beaktas i tidigt skede. För att öka säkerheten kan en så kallad lossningsstation där den som kopplar
elementen arbetar från en separat plattform som är i nivå med bilflaket. Vid biltransport under vissa
väderleksförhållanden kan känsliga element såsom fasader med färdig yta skyddas med täckning under
transporten.

http://www.svenskbetong.se/index.php
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Upphandling
Betongelementbranschen tillhandahåller tillverkning av element, transport, montering på byggplats
inklusive kompletterande arbeten som rör stomme och byggnadsskal samt upprättande av
konstruktionshandlingar för produktionen. Ett vanligt åtagande regleras därför av ABT Allmänna
bestämmelser för totalentreprenader, varvid byggnadens statiska verkningssätt ovan grund ingår i
elemententreprenaden. För att ekonomiskt tillvarata kort produktionstid är det fördelaktigt att tidigt
upphandla elemententreprenaden. Det kan ske som delad entreprenad, samordnad entreprenad med tidig
upphandling eller underentreprenad till total eller generalentreprenör. Elementbranschen tillhandahåller i
vissa fall enbart tillverkning av element och transport. Ett sådant åtagande regleras av ABM.
Upphandling sker vanligen på följande underlag
• Förslagshandlingar varvid projektören redovisar Askisser på planlösningar, sektioner och fasader.
Elementleverantören ansvarar för dimensionering av stomme ovan grund inklusive stabilitetsberäkningar.
• Systemhandlingar varvid projektörerna redovisar planer, sektioner och fasader med preliminär
måttsättning och dimensioner. Elementleverantören ansvarar för slutlig måttsättning och dimensionering av
stomme ovan grund inklusive stabilitetsberäkningar, vilket utgör produktionshandlingarna, det vill säga
färdiga tillverkningshandlingar.

http://www.svenskbetong.se/index.php


Processdokumentation 

Systemskede 
Start  

Systemskedet initieras då avtal upprättas mellan beställaren och projektets uppdragsgivare i 

det här fallet Skanska nya hem.  

Under processtart bearbetas avtal eller uppdragsbekräftelse med information angående 

budget, tidplan och uppdragets omfattning samt eventuella övriga krav.  

Startmöte 

Startmöte för systemskede äger rum då ovanstående är fastställt. Det är projektchefen som 

äger mötesprocessen medans projekteringsledare står som ansvarig. Projekteringsledaren 

kallar till mötet där ansvariga projektörer för respektive disciplin medverkar. Disciplinerna 

utgörs av arkitekt, konstruktör, värme och sanitet (VS), Styr, El, BIM koordinator, 

installationsledare, brand, ljud, tillgänglighet, energi, miljö, mark, geoteknik samt 

produktionschef. Under mötet behandlas arbetssätt, tidplaner, projektmål och kvalitetsnivå. 

Samtliga projektörers uppdragsplan och risker behandlas. Mötet avslutas då budget är lämnad 

och godkänd, tidplan för projektering fastslagits och beskedslista är påbörjad.  

En beskedslista utgörs av listor med punkter som utgörs av frågor som är avgörande för 

aktörens framtida arbete, det kan röra sig om oklarheter kring sådant som ska samordnas 

mellan discipliner samt när svar ska finnas till hand. Exempel på sådant som kan ingå är 

placering av golvbrunnar, eldosor och så vidare.  

Internt startmöte 

Då uppdragsplan, tidplan, resursplan och riskanalys är genomförda hålls ett internt startmöte. 

Det är projektchefen som håller i delprocessen och uppdragsplanen studeras och eventuella 

uppdateringar tillkommer. Beskedslistan som tidigare påbörjats under startmötet kompletteras 

av samtliga berörda discipliner. Risker i projektet diskuteras.  

Systemval  

Nästa aktivitet i systemhandlingsskedet är systemval, där den bärande konstruktionen 

synkroniseras med det arkitektoniska uttrycket. I det här skedet genomförs val av stomsystem 

alternativt prövas det valda stomsystemet i de fall fastslagits då det fastslagits i anbudsskedet. 

Beslut fattas om ytterväggar det vill säga bärande eller utfackningsväggar samt materialval. 

Grundläggningstypen behandlas och systemval av yttertak berörs. Aktiviteten ska resultera i 

fastslagen geometri för stommen.  

Lastnedräkning och stabiliserande system 

I nästa delprocess hanteras lastnedräkningen och stabiliserade stomsystemet där 

lastnedräkningen bearbetas. Det är projektchefen som är ansvarig under detta skede. 

Preliminära lastnedräkningen fastställs efter hand när stommen är låst. Under skedet görs en 

grov beräkning för systemvalet. 
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I detta skede beaktas specifika kundkrav, normer och projektförutsättningar och processen 

leder till preliminära lastnedräkningar som fungerar som indata till dimensioneringen av 

grundläggning och grundkonstruktion.  

Utrymmeskoordinering 

I nästliggande aktivitet behandlas utrymmeskoordineringen där projekteringsledaren ansvarar 

för samordningen med projektörerna från samtliga teknikområden. Utrymmeskoordineringen 

genomförs i 3D-modeller men arbetas först fram ur 2D ritningar där projektörerna svarar för 

sin inkommande media i projektet så som ventilationsaggregat, elrum, ventilationskanaler, rör 

och kabelstegar. Då prefab inte är upphandlat arbetar den interna konstruktören med att ta 

fram de yttre geometrierna för balkar, pelare samt de bärande delarna som eventuellt inverkar 

på de övriga projektörernas arbete. ur detta skede ska koordineringslayout samt 

projektspecifika typsektioner bestämmas.     

Dimensioner primärbärverk 

Konstruktörens arbete leder sedan till kommande aktivitet där arkitekt, installation -, ljud- och 

brandprojektörerna dimensionerar primärbärverket. Dessa primära handlingar avhandlar 

ytterdimensionerna på balkar, pelare och tjocklekar på bjälklag och tak.  

Då primärbärverket är bestämt tar projektchefen tillsammans projekteringsledaren över och 

stämmer av krav med de övriga aktörerna för att se om det framtagna bärverket är godkänt. 

Ett godkännande leder till att stommen och de geometrier som ingår låses fast.  

Dimensioner grund 

När planerna och geometrin är låst påbörjas dimensioneringen av grunden. Det är 

projektchefen som har det övergripande ansvaret för aktiviteten. Arkitekten tillsammans med 

aktörerna för geoteknik och mark definierar grundkonstruktionen, bottenplattans tjocklek, 

grundbalkar och ungefärlig storlek och principer för hiss-, och elgropar tas fram. 

Med fakta från utrymmeskoordineringen tillsammans med det fastslagna bärverket låses 

huvudlayouten med syfte att kunna utföra ett stomval. sedan tas beslut om tid, resurser och 

ekonomi. Därefter påbörjas projektmötena.  

Projekteringsmöte 

Projektmötena hålls för att samordna samt styra projekteringen i rätt riktning. Mötena är en 

viktig funktion i projekteringen där information, beslut, gränsdragningar, och avstämning 

delas och tas. Dessa möten kallas för beslut- och avstämningsmöten. Frågor samt som rör 

arbetskaraktär tas upp i samordningsmöten. Projekteringsmötenas fokus ändras med 

projekteringens gång. Allt som beslutas och informeras dokumenteras och placeras i 

projektservrarna.  

Grundkonstruktion 

För framtagande av primära systemhandlingar påbörjas dimensioneringen av 

grundkonstruktionen. I denna delprocess tas de allmänna anvisningarna fram och fars in på 

K0:an. Dimensioneringen av grundkonstruktionen tas fram genom låsta planer från arkitekten. 



Systemdetaljer  

Med de preliminära ritningarna beaktas sedan systemdetaljerna där konstruktionsdetaljerna 

bestäms. Konstruktionen redovisas i systemhandlingarna. 

Planer (bjälklag och tak)  

Under delprocessen ses planer och snitt igenom med hjälp av modellering. Det är 

projektchefen som har övergripande ansvar för processen. Med hjälp av modellering framtas 

preliminära systemhandlingar. 

Samgranskning Systemhandling  

I denna delprocess är det projekteringsledaren som ansvarar för att samordna de övriga 

aktörerna. Syftet med samgranskningen är att säkerhetsställa överrenskommelserna vid 

utrymmeskoordineringen med hjälp av checklistor. Innan systemhandlingarna fastställs 

granskas 3D-modellen med BIM-koordinatorn som ansvarig. 

 

Slutmöte Projektering Systemhandling  

När systemhandlingarna har granskats och godkänts både internt och externt sammanställs 

handlingarna och skickas ut. Därefter inrättas ett slutmöte för processen. Aktiviteten leds av 

projekteringsledaren. Slutmötets syfte är att gå igenom och utvärdera delprocessens resultat 

och utförande. 

Systemhandlingsskedet leder slutligen fram till bygghandlingsskedet.  

Bygghandlingsskedet 
Bygghandlingsskedet startar efter att systemhandlingarna granskats och avtal upprättats med 

beställaren och byggentreprenören.  

Start bygghandlingsmöte 

Det är projektchefen som har övergripande ansvar över skedet medan projekteringsledaren har 

ansvar för samordningen  

Startmöte projektering Bygghandling  

Den första aktiviteten som inleds är startmöte för projekteringen. Det är projekteringsledaren 

som kallar till möte med de övriga aktörerna som medverkat i projektet. Syftet är att 

informera projektörerna om projektet, hur arbetssättet kommer att se ut samt vilka tidsplaner 

och mål som projektet ska leda till. Förutom projektörerna medverkar oftast representanter 

från produktion, inköp, kund, myndigheter och sakkunniga när tidsplanen för projekteringen 

ska fastställas, budgeten ska lämnas och godkännas med mera.   

Verifiering systemval  

Aktiviteten hanterar de systemval som bestämdes i systemhandlingarna. Systemvalen ses över 

då förutsättningarna kan ändrats. Det är projekteringsledaren som ansvarar för att systemvalet 

ses över av de övriga aktörerna. Aktiviteten ska leda till att systemvalet återigen blir aktuellt.  

 



Utrymmeskoordinering  

Aktiviteten är snarlig den tidigare aktivitet i systemhandlingsskedet fast på en mer detaljerad 

metod. Syftet är att skapa goda förutsättningar för den fortsatta koordineringen i 3D-

modellen. Lik den utrymmeskoordinering som fastställs i systemhandlingarna är det 

projekteringsledaren som ansvarar för samordningen med projektörerna från samtliga 

teknikområden.  

Last och stabilitetsberäkning  

I processen ses den lastnedräkning som gjordes i systemhandlingarna över tillsammans med 

de kundkrav som finns. Lastnedräkningen och stabilitetsberäkning ska korrigeras och 

godkännas på nytt.   

Detaljdimensionering av Grund, bjälklag, tak, sektioner  och detaljer 

Under dessa aktiviteter bestäms dimensionering av de detaljer som ska ingå i den bärande 

stommen. Geometrin för grund, bjälklag, tak, sektioner och detaljer tas fram. I vissa fall utgår 

den del av aktiviteten som behandlar bjälklag då prefabricerade element köps på 

totalentreprenad. Detaljdimensioneringen sker då istället av prefableverantören.   

Samgranskning stomme  

För att granska så att stommen är utförd på rätt sätt samgranskas den av projekteringens olika 

discipliner. Syftet med samgranskningen är att på ett säkert sätt säkerhetsställa att all 

information som påverkar stommen är beaktad. Den styrande informationen är genomföringar 

i stommen som tillexempel schakt, håldagningar och lokala förstärkningar. Designen lämnas 

till konstruktionsdisciplinen som granskar stommen utifrån konstruktionssynpunkter. 

Granskningen sker i form av checklistor.  

Projekteringsmöten  

Efter att stommen har justerats och godkänts av alla discipliner går projekteringen vidare. 

Projekteringsmötena är en viktig del i projekteringsprocessen där alla inblandade är delaktiga. 

Det är projekteringsledaren som har det övergripande ansvarat för aktiviteten och 

samordningen. Dessa möten är till för att samordna, granska och utvärdera det fortlöpande 

arbetet.  

Under projekteringsmötena diskuteras viktig och relevant information, beslut avstämningar 

och gränsdragningar för projektet. Projekteringsmötena kan benämnas olika beroende på 

vilket fokus mötet utgår ifrån. Det finns samordnings- och arbetsmöten där disciplinerna 

diskuterar hur arbete går till men också planerar hur det ska fortlöpa, de går även igenom de 

knutpunkter som är intressanta. Det finns även beslut- och avstämningsmöten där 

disciplinerna avstämmer arbetet och de beslut som måste tas.  

Ritningar  

Under dessa möten fastställs de ritningar som krävs för att upprätta en byggnad. Det är 

ritningar som: Armerade planritningar, sektionsritningar och elevationer och detaljritningar 

med mera. Dessa ritningar granskas sedan av alla discipliner och godkänns innan processen 

går vidare.  

Slut bygghandlingsskedet  



Ett godkännande av disciplinerna leder till att bygghandlingarna kan fastställas och skickas. 

Det är dessa handlingar som ligger till grund för byggnationen på arbetsplatsen. Efter 

bygghandlingsskedet ska bygghandlingarna innehålla: ritningar, data filer, 

mängder/dimensioner av smide, armering, betong samt checklistor för egenkontroll.  
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