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Sammanfattning 
 
En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt information 
finns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionella 
kommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt att 
brist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skapar 
kommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. Till följd av 
bristfälligheter med traditionella kommunikationsprocessen har byggbranschen börjat använda sig av 
alternativa kommunikationsmedel hämtade från andra branscher. Denna studie undersöker huruvida 
digital ärendehantering kan förbättra styrning i projekteringen med hjälp av dess genererade data. 
För att utföra detta examensarbete har författarna hämtat data från en digital 
ärendehanteringsmjukvara använd som kommunikationsverktyg under projekteringsskedet för ett 
större byggnadsprojekt. Utöver hämtad data har författarna utfört intervjuer med 
byggnadsprojektets projekteringsledare som ansvarar för projekteringen och dess interna 
kommunikationsprocess. Data har analyserats tillsammans med svar från intervjuerna för att kunna 
dra slutsatser kring projektets kommunikationsprocess och dess förbättringsmöjligheter. Studien 
visar att med hjälp av digital ärendehantering kan rätt information finnas tillgänglig vid rätt tidpunkt 
för att kontrollera projektets status. Detta för att skapa beslutsunderlag för en förbättrad styrning 
och ett mer hållbart byggande. Detta är möjligt i kombination med starkt ledarskap och disciplin från 
kommunikationsverktygets användare.  
 

Nyckelord: Digital ärendehantering, Projektering, Kommunikation, Projektstyrning 
  



 

  



 

Abstract  
 
One key factor to a successful design process is to have an effective communication process, and that 
the right information is available at the right time in order to make the right decisions. Previous 
research suggests that traditional communication processes have led to difficulties creating common 
understanding between disciplines, a lack of transparency in information flow and fragmented data 
and information management create communication problems that lead to malfunctioning and 
additional costs. Due to shortcomings linked to the traditional communication process, the 
construction industry has begun to use alternative means of communication gathered from other 
industries. This study investigates whether digital case management can improve project 
management using its generated data. To complete this study, the authors have retrieved data from 
a digital case management software, used as a communication tool during the design process for a 
major building project. In addition to downloaded data, the authors have conducted interviews with 
the project managers of the building project, who are responsible for the design phase and its 
internal communication process. The data has been analyzed together with information gathered 
from the interviews in order to draw conclusions about the project's communication process and its 
improvement possibilities. The study shows that, with the help of digital case management, the right 
information can be available at the right time to check the status of the project in order to provide 
support for improved management leading to a sustainable construction process. This is possible in 
combination with strong leadership and discipline from its users. 
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Nomenklatur 
 
Metadata  Data inom data 
 
Parameter  Storhet som kan hållas konstant för beräkning av beroende variabler 

men som själv kan varieras 
 
CAD   Computer Aided Design 
 
KMA   Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö 
 
Ärende   Fråga som diskuteras/ mindre uppgift 
 
ÄTA   Ändring, Tillägg, Avgående. 
 
Big Data Information som är digitalt lagrad i sådana stora volymer att det manuellt 

blir svårarbetat. 
 
BIM ByggnadsInformationsModellering 
 
VVS Värme, Ventilation och Sanitet 
 
3D Tredimensionell  
 
Discipliner I denna rapport är discipliner uppdelade i beställare, projektörer och 

sakkunniga. 
 
Hubbar   Fokusområde 
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1. Inledning 
Babels torn, enligt den bibliska berättelsen var ett av de största byggnadsprojekt som människan 
någonsin tagit sig an. Tornet var konstruerat för att nå ända upp i himlen men blev aldrig slutfört 
eftersom halvvägs genom projektet gav Gud ingenjörerna olika språk vilket medförde att dem förblev 
inkapabla att kommunicera med varandra. Berättelsen om Babels torn påstås ha ägt rum 5000 f.Kr, 
och människan har försökt förstå varandra sedan dess (Genesis, kapitel 11, vers 1-9). 

1.1 Bakgrund 

I fallet med Babels torn brast kommunikationen under produktionsskedet och därmed även 
färdigställandet av tornet. Däremot, utöver skedet för uppförandet av byggnaden är förmedlandet av 
information tillika viktig innan byggstart, eftersom förutsättningen för uppresandet ligger i 
handlingarna skapade under projekteringen (Thunell och Österblom, 2016). 
 
Utvecklingen har gått framåt för projekteringsskedet sedan 5000 f.Kr; teknologiska framsteg har 
bidragit med hjälpmedel i form av programvaror som möjliggör bl.a. skapandet av digitala modeller, 
ritningar, samt utförandet av komplexa beräkningar, och framtagning av diverse standarder har tagit 
branschen närmare ett gemensamt språk (Jongeling, 2008). 
 
Byggbranschens digitala utveckling startade på 80-talet, då den övergick från handritade till digitalt 

skapade 3D-handlingar (Michael Do, 2015). Därefter, år 2002 har tillskottet 
ByggnadsInformationsModellering (BIM) tagits fram, en intelligent 3D-modellbaserad process, som 
möjliggör att disciplinerna kan tilldela modellerna information, vilket har bidragit till tydligare 

kommunikation under projekteringen (Ibid, 2015).  
 
Däremot, trots teknologiska framsteg är byggindustrin en av de minst utvecklade branscherna, med 
världens lägsta produktivitetsvinster där 90 % av alla infrastrukturprojekt är antingen försenade eller 
har överstigit budget och detta är inte på grund av höga materialkostnader (The Economist, 2017).  
 
Byggbranschen strävar efter att ständigt effektivisera projekteringsprocessen då projekteringstiden 
minskar för varje år, vilket leder till sämre förutsättningar att färdigställa handlingar till 
produktionsstart (Bosch-Sijtsema, 2013). 
 
För en lyckad projektering är det viktigt med tillgänglighet och behörighet till rätt information vid rätt 
tillfälle för att kunna fatta rätt beslut (Thunell och Österblom, 2016). Tack vare BIM-projektering har 
projekteringsprocessen blivit effektivare och mer inspirerande till skillnad från 2D-CAD-projektering 
(Jongeling, 2008), dock har kommunikationsprocessen förblivit densamma, via e-post, telefon och 
fysiska möten (Granroth och Karmehag, 2013).  
 
Tidigare forskning tyder på att den traditionella kommunikationsprocessen lett till problem att skapa 
gemensam förståelse mellan olika discipliner i ett projekt, brist på transparens i informationsflödet 
och splittrad data- och informationshantering skapar kommunikationsproblem som leder till 
felprojektering och extra kostnader (Ibid, 2013). 
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1.3 Problembeskrivning 

Problemet med traditionella kommunikationsprocesser är brist på dokumentationsmöjligheter av 
information som delas mellan disciplinerna. I tillägg, den information som lagras i förslagsvis e-
postkonversationer saknar sökbarhet och tillgänglighet för samtliga discipliner vilket bidrar till 
minskad översikt samt skapar problem när personer är sjuka, lediga eller sagt upp sig (Lager, 2016).  
 
Kommunikation via e-post bidrar ofta till informella granskningsprocesser som saknar struktur och 
länkning till produktbestämmelseprocessen i projekteringen (Jongeling1). Jongeling beskriver att 
traditionellt sett dokumenteras information i form av protokoll under fysiska möten, en tidskrävande 
process som leder till risk att information förmedlas för sent.  
 
En annan traditionell metod för frågehanteringhantera är postit-metoden, där frågor skrivs ner på 
post it-lappar som fästs på en tavla för att skapa överblick över relevanta frågor och problem. 
Problemet med denna metod är att projektörerna måste mötas fysiskt. Ett annat problem med post 
it-metoden, men också för traditionellt arbetssätt, är att det är svårt att skapa översikt av vad som 
hänt tidigare i projekteringen och vad som händer i dagsläget, vilka problem som behandlas och dess 
status (Jongeling). 
 
Till följd av bristfälligheter med traditionella, analoga kommunikationsprocessen har byggbranschen 
börjat använda sig av alternativa kommunikationsmedel hämtade från andra branscher (Lager, 2016). 
I denna rapport studeras kommunikationsprocessen för digital ärendehantering, detta för att 
undersöka dess potentiella fördelar och huruvida dess data kan bidra till bättre projekteringsstyrning. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida digital ärendehantering kan förbättra styrning i 
projekteringen med hjälp av dess genererade data. Genom att veta när problem kan uppstå i 
kommunikationen och av vilken allvarlighetsgrad är det möjligt att ta höjd för dessa innan de 
uppkommer och därmed spara tid och resurser som resulterar i ett mer hållbart byggande. 

1.5 Frågeställning 

Hur skapas bättre projekteringsstyrning med hjälp av digital ärendehantering? 

  

                                                           
1
 Rogier Jongeling. VD Plan B Service AB, Munkbron 1 i Stockholm den 20 april 2018 
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1.6 Målformulering 

Examensarbetet utgår ifrån ett referensobjekt utefter givna förutsättningar. Målet med denna studie 
är att bidra med beslutsunderlag för en förbättrad kommunikationsprocess kopplad till digital 
ärendehantering i projekteringsstadiet.  
 

1. Insamling av relevant information och data från referensobjektet och dess 
kommunikationsverktyg. 

 
2. Informationsinsamling kring användandet av kommunikationsverktyget i form av 

intervjustudier. 
 

3. Sammanställning och analys av resultat från informationsinsamling. 
 

4. Dra slutsatser från analys och diskussion för att bidra med beslutsunderlag. 
 

1.7 Avgränsningar  

Denna rapport avgränsas till projekteringsskedet av ett större byggnadsprojekt i Albano, Stockholm. 
Hämtad data för analys omfattar all kommunikation i form av ärenden som har dokumenterats i 
projektets kommunikationsverktyg, från startskedet till slutskedet av projekteringen.  
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver byggprocessen med djupgående beskrivning av projekteringsskedet, 
yrkesroller kopplade till projektering samt relevanta termer.   

2.1 Projektering 

Byggprocessen är processen för uppförandet av en byggnad, från idé till färdig produkt. Hela 
processen består av sex stycken skeden: 

● Förstudie 
● Programskedet 
● Projekteringsskedet 
● Upphandlingsskedet 
● Produktionsskedet 
● Förvaltningsskedet 

 
Projekteringsprocessen utgår ifrån de krav och villkor som tagits fram under programskedet och 
består av tre steg (se figur 1 nedan för en mer utförlig förklaring): 

● gestaltning 
● systemutformning 
● detaljutformning 

 

 
Figur 1: Projekteringsprocessen från utredning till bygghandlingar (Nordstrand, Byggprocessen, 2013) 
 
Gestaltningen utförs utav arkitekter som tillsammans med projektörer utformar byggnadsverket ut- 
och invändigt vilket bidrar till förslagsritningar. Förslagsritningarna ligger som grund för system-
utformningen som bestäms utav konstruktörer som bland annat utformar och bestämmer vilka 
installationssystem som skall finnas i byggnaden, hur de skall utformas och deras placering. Samma 
gäller för konstruktionssystemen där stommens utformning bestäms.  
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Efter att den grova bilden av byggnaden är klar utför projektörerna detaljutformningen där de 
behandlar alla steg i detaljnivå. Detta resulterar i bygghandlingar som presenteras nedan: 
 
Ritningar 

● Arkitektritningar 
● Konstruktionsritningar 
● VS-ritningar 
● Ventilationsritningar 
● Elritningar 
● Markritningar 

 
Beskrivningar 

● Rumsbeskrivningar 
● Elbeskrivningar 
● VS-beskrivningar 
● Ventilationsbeskrivningar 

 
Administrativa föreskrifter 

● Bygghandlingarna används som förfrågningsunderlag för upphandlingsskedet 

2.2 Projektörer 

I stora projekt är det fördelaktigt att använda sig utav en projekteringsledare som leder 
projekteringsskedet åt byggherren (Nordstrand, 2013). De aktörer som ingår i projekteringsskedet 
varierar beroende på projekt men nedan är samtliga beskrivna enligt Nordstrand nedan.   
 
Inrednings- och landskapsarkitekt 
Inredningsarkitekten formger byggnadernas inre utseende och utformning medan 
landskapsarkitekten projekterar och formger landskapet kring byggnaderna.  
 
Kvalitetsansvarig 
Under arbetets gång ska kontroller utföras enligt krav från samhället utav en kvalitetsansvarig som 
byggherren har utsett. 
 
Projekteringsledare 
Leder projekteringen, planerar och samordnar arbetet under projekteringsskedet. 
 
Byggledare 
Byggledaren tar emot bygghandlingarna vid färdigställd projektering och leder sedan 
produktionsskedet. 
 
Arkitekt 
Arkitektens uppgift i projektet är att gestalta byggnaden invändigt och utvändigt så att den uppfyller 
estetiska- och funktionella krav för det byggnaden är ämnad för. Slutprodukten som arkitekten 
producerar är föreslagna planlösningar, materialval, färger och inredning, vilket arkitekten gör i ett 
samspel med andra projektörens arbete. Arkitektens resulterande handlingar redovisas ofta i form av 
3D-modeller.  
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Konstruktör 
Konstruktören beräknar byggnadens hållfasthet för dimensionerande laster från och ser till att 
konstruktionen uppfyller dess krav. Konstruktören ser också till att byggnaden upprätthåller 
termiska- och akustiska krav, god inomhusmiljö samt motstår brand. Arbetet resulterar i 
konstruktionsritningar och byggnadsbeskrivningar.  
 
VVS-konstruktör  
VVS-konstruktören tar fram installationsritningar och beskrivningar för samtliga delar av byggnaden 
som behandlar vattenförsörjning, luftbehandling, avlopp samt energiförsörjning. 
 
El-konstruktör 
El-konstruktören producerar installationsritning och beskrivningar för byggnadens elförsörjning och 
belysning samt hiss- och maskininstallationer. 
 
Konsulter  
Utöver tidigare nämnda roller ingår även flertalet projekteringskonsulter i projektet som är 
specialister inom olika områden som exempelvis fukt- och akustikfrågor, markkonsulter och 
geotekniker. Dessa personer benämns i denna rapport som “sakkunniga”.  

2.3 BIM 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) definieras som en intelligent 3D-modellbaserad process där 
modellen skapas och förvaltas och som “en databas innehållande information om projektet, till 
exempel i form av tredimensionell geometri och egenskaper som material, kvalitet, kostnad och 
produktionsmetod” (AlbanoBIM, 2018). I BIM processen som är modell- och objektorienterad, är det 
möjligt att tilldela information till 3D-objekt som reglerbara parametrar, vilket är den främsta 
skillnaden mellan BIM och traditionellt ritande och BIM-modellering (Graphisoft, 2018).    

2.4 Digital ärendehantering 

Digital ärendehantering handlar om att standardisera processer och rutiner för ärenden i en 
effektkedja. Det finns flertalet programvaror för digital ärendehantering tillgängliga på marknaden 
som behandlar ärenden utifrån diverse typer av effektkedjor anpassade för olika 
användningsområden beroende på företag eller organisation. Eftersom skapade ärenden sparas i 
plattformen fungerar även programvaran för digital ärendehantering som ett digitalt arkiv för delad 
information. Digital ärendehantering hanterar all typ av kommunikation, även mötesgenomföranden 
och beslutsfattning för samtliga ärenden (SUHF, 2018). 

2.5 Parametrar som styrmedel 

I digital ärendehantering används parametrar för att tilldela ärendet information utöver innehållet i 
frågan. Dessa parametrar kan användas för att styra hur ärendet tas emot av mottagaren. 
Parametrarna kan förmedla mottagaren, exempelvis, det övergripande innehållet av ärendet med en 
rubrik, hur viktigt ärendet är för avsändarens arbete samt projektet i form av en prioriteringsgrad och 
när ärendet förväntas vara besvarat med hjälp av förfallodatum.  
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2.6 Ledarskap i projektering 

Stora och komplexa projekteringar kräver bra styrning (McManus, 2016). Där har projektledningen i 
en projektering en viktig roll att motivera deras medarbetare att utföra sitt arbete efter bästa 
förmåga. Enligt Hjortmyr och Graaf (2008) och deras undersökning var de viktigaste 
ledaregenskaperna att vara lyhörd, bra kommunikatör, bestämd, uppmuntrande och delegerande. 
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3. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver projektet som denna fallstudie baseras på, dess digitala ärendehantering, hur 
det används och företagsinformation.   

3.1 Företagsbeskrivning 

Plan B Services AB är verksamma inom BIM-samordning och projektledning. Företaget bestod 
ursprungligen av experter inom 3D CAD och har därefter tagit mer ansvar för projektledningsnära 
frågor inom granskningsprocessen, kostnadskalkyler och miljöbedömningar. Företaget har 38 
anställda och är verksamma över hela Sverige med kontor i Göteborg, Uppsala, Stockholm. Plan B 
levererar tjänster inom BIM-strategi, BIM-samordning, Datasamordning och Product lifecycle 
management (PLM), vilka är beskrivna nedan (Planbab, 2018). 
 
BIM-strategi 
“BIM-strategi handlar om specifikation av effektmål och identifikation av risker för projekt och 
verksamhet” (Planbab, 2018) 
 
BIM-samordning 
Samordning i BIM innebär att utföra kollisionskontroller i BIM-modeller för att se vart olika system 
krockar med varandra, t.ex. mellan el-system och VVS. 
 
Datasamordning 
Samordning av data är en viktig del av projekteringens struktur vilket har en indirekt påverkan på 
projektets ekonomi. Ifall det inte finns ordning i projektets data leder det till bristande ordning i 
kalkyler vilket leder till dålig ordning i projektets ekonomi. 
 
PLM 
Product lifecycle management hanterar information om projektet genom hela dess livscykel. All 
information om objekten inom ett projekt används och förädlas inom olika drift-, underhålls- och 
verksamhetsprocesser. 

3.2 Projektbeskrivning 

Albanoprojektet är ett svar till behovet för bostäder, lokaler för studenter, forskare och life science-
företag som råder i Stockholm idag. Projektet omfattar byggandet av ett unikt campusområde i Norra 
Djurgården i Stockholm där det nu uppförs universitets- och högskolelokaler i storleksordningen 150 
000 kvadratmeter samt 50 000 kvadratmeter student- och forskarbostäder. Visionen för projektet är 
att skapa ett attraktivt utbildnings- och forskningsområde som sammankopplar Stockholms 
universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan tillsammans med Stockholm stad 
(Stockholm, 2018).  
 
Projektets planägare är Stockholms stad och beställarna består utav Akademiska Hus som är 
beställare av universitetslokaler och Svenska Bostäder som är beställare för student- och 
forskarbostäder (Stockholm, 2018). Plan B är projekteringsledare för projekteringsskedet och i 
nuläget projekteras flertalet huskroppar i området, där hus benämnda 1, 2 och 4 är de som 
undersöks i denna studie. Hus 2 och 4 behandlas som en huskropp då den binds samman under mark 
med flertalet garageplan. Hus 1 är en fristående huskropp vilket projekteras samtidigt som 2 och 4. 
Akademiska hus, som är fastighetsutvecklare av högskole- och universitetsbyggnader är även 
beställare och byggherre av dessa byggnader. I byggnaderna kommer det finnas flertalet hörsalar där 
undervisning kommer äga rum.   
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3.2.1 Arbetssätt 

I Albanoprojektet har projekteringsgruppen valt att använda digital ärendehantering som 
kommunikationsverktyg i kombination med en molnbaserad datalagringsplattform för projektets 
modellfiler och dokument, vilka laddas upp veckovis i lagringsplattformen. Användningsinformation 
för samtliga aktörer är tillgänglig via projektets hemsida som fungerar som en allmän plats för 
information om projektet. I tillägg till dessa verktyg används ett program för rumsfunktionsplanering 
(RFP), vilket är till för att bland annat hyresgästen ska kunna tilldela information till alla rum i 
modellerna med kravställningar om rummens utformning och funktioner.  
 
I stora projekt som Albano är det fördelaktigt att använda en projektledare som tar hand om 
styrningen i projekteringsskedet åt byggherren eftersom då fördelas belastningen av beslutsfattandet 
(Nordstrand, 2013). Anna Martin2, projekteringschef och beställare för Akademiska Hus slår ett slag 
för att fler projektledare i början vid större projekt är viktigt för en bra styrning i projekteringen.  
 
I Jira och i denna rapport benämns projekteringsledarna ledarna från Plan B bland andra företag för 
hus 1,2 och 4 tillsammans med samtliga projektörer, bortsett från konsulter, som “projektörer”. 
Projekteringschefen från Akademiska hus benämns tillsammans med samtliga beställare som 
“beställare” och samtliga konsulter, enligt Nordstrands definition, som “sakkunniga”. 

3.2.2 Digital ärendehantering i projektet 

Albanoprojektet kombinerar en projektledning med digitalisering och detta ska enligt företaget Plan 
B leda till bättre processer och bättre slutprodukter. Därmed skapas ett hållbart samhälle (Planbab, 
2018). 
 
Plan B tillsammans med samtliga i projekteringsskedet för projektet Albano, använder ett digitalt 
ärendehanteringsprogram som heter Jira där all kommunikation i projektet sker. Jira är en 
programvara ursprungligen framtagen för programutveckling i IT-branschen men har ett flexibelt 
gränssnitt vilket möjliggör anpassning till företagets och byggbranschens behov i stort. Programvaran 
är även väl anpassad för projektbaserat arbete vilket också var en del av Anna Martins motivering för 
valet av programvara.  
 
I Jira är tilldelar projektledaren beställarna, projektörerna och sakkunniga i projektet en egen profil 
som är kopplad till delprojekt av relevans för personen i fråga. Som användare i programmet har du 
tillgång till en startsida för användarens profil, en modifierbar “aktivitetstavla” som kan justeras till 
att visa den information som personen anser är relevant, med listor över exempelvis ärenden som du 
skapat, som tilldelats till dig, ärenden som du nämnts i och ärenden som du valt att bevaka. I princip 
all data som har analyserats i rapporten kan vara synlig från användarnas aktivitetstavlor. 
Aktivitetstavlan visar även ett aktivitetsflöde med de senaste händelserna från alla ärenden i 
projektet och diagram över projektets progress och aktuella status.  

  

                                                           
2
Anna Martin. Projekteringschef Akademiska Hus. Kräftriket 16A i Stockholm den 9 maj 2018 
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3.2.3 Effektkedja 

Processen i Jira från att ett ärende skapas till att det är löst följer en effektkedja. Enligt Länsstyrelsen 
Västerbotten (2016) krävs det en anpassad effektkedja för bransch och företag för att skapa en 
effektiv process. För projektet Albano är effektkedjan i Jira förutbestämd av projektledningen och 
utformad som figur 2 nedan visar. 
 

 
Figur 2: Effektkedja över ett ärendes process i Jira. 

3.2.4 Skapande av ärende 

När en användare skapar ett ärende väljer den vilken disciplin och person den vill ställa ärenden till. I 
ärendet kan personen delge den information den vill ge mottagaren i form av parametrar exempelvis 
prioritet, rubrik, tilldelad och förfallodatum för ärendet. Skillnaden här från traditionell 
kommunikation är att när ärendet har skapats är det synligt och sökbart för alla som är med i samma 
projekt. Personerna kan då med samma typ av fråga söka fram ärendet utan att behöva skapa 
dubbletter av ärenden. I ärendet ställs en fråga som kan diskuteras i ett kommentarsfält i ärendet. 
När en person har svarat på ett ärende skriver personen en sammanfattning av vad som har beslutats 
och är därmed ansvarig för beslutet enligt Anna Martin3. 
 
För att skapa ett ärende i Albanoprojektet behöver användaren/rapportören fylla i eller välja, vissa av 
ägaren förutbestämda parametrar. Parametrar är inom digital ärendehantering ett potentiellt 
styrmedel för kommunikationen för deltagande i projektet. Genom att söka efter parametrar bland 
ärenden möjliggör det övervakning av ärenden och därmed kommunikationsprocesserna över tid, 
samtidigt kan delaktiga i projektet använda det som styrmedel i hur deras ärende skall tas emot. 
Parametrarna är: 
 

Parameter Beskrivning 

Ärendetyp Här finns en lista med 4 stycken alternativ: ärende, risk, möte och avvikelse 
som rapportören måste välja en utav dem. 

Rubrik Rapportören skriver in en rubrik för ärendet. Precis som i e-post ges ärendet en 
rubrik för att sammanfatta dess innehåll.  

Beskrivning Rapportören skriver in en mer ingående beskrivning av ärendet för att få 
berörda införstådda vad hen vill med sitt ärende. 

Tilldelad Här väljer rapportören genom att söka vilken användare som ska få ärendet 
tilldelat till sig, den som det främst berör och som förhoppningsvis kan lösa 
eller driva ärendet. 

Prioritet Rapportören väljer från en lista mellan fem prioriteringsgrader från lägst till 
högst: Trivial, Minor, Major, Critical och Blockerare beroende på hur allvarlig 
ärendet är för rapportören eller projektet. 

Projekt Albanoprojektet är uppdelad i olika mindre projekt som Hus 1,2,4, här finns en 
lista över de alla där rapportören måste välja en av dem. 

                                                           
3
Anna Martin. Projekteringschef Akademiska Hus. Kräftriket 16A i Stockholm den 9 maj 2018 
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Från En lista där rapportören ska välja vilken roll och företag som behöver få 
ärendet utrett och få svar på. 

Till En lista där rapportören ska välja vilken roll och företag som ärendet främst 
berör. För att ett ärende ska kunna skapas måste det vara tilldelad en person 
eller flera. För att veta vilken person som skall tilldelas finns information om 
namn och disciplin samlade på projektets hemsida. 

Läge  Kryssalternativ där rapportören kan kryssa i ett eller flera alternativ utifrån 
vilken plats ärendet berör, exempelvis Hus 1, Hus 3, Tunnel Värtabanan med 
mera. 

Hubbområde En lista på flertalet alternativ där rapportören ska välja ett område som 
ärendet gäller. 

Sakområde Kryssalternativ där rapportören kan välja ett eller flera alternativ om ärendet 
specifikt gäller BIM, dRofus (RFP och utrustning), Hållbarhet (KMA) eller 
Support Jira. 

Möte Kryssalternativ där rapportören kan välja att kryssa i ett eller flera alternativ för 
att ärendet ska tas upp på specifika möten som ett B-möte eller arkitektmöte. 

Förfallodatum Ett datum som rapportören väljer för när ärendet ska vara löst av tilldelad 
person. 

 Bifogad fil En knapp för att bifoga eventuella filer till ärendet för att göra det tydligare, 
det kan vara en skärmdump från en modell eller annat. 

Rapportör Inget som användaren/rapportören kan välja utan den som skapar ärendet blir 
automatiskt rapportör för ärendet. 

Status Inget som rapportören kan välja vid skapandet utan ärendet följer effektkedjan 
som kan ses på figur 2. 

Skapad Vilket datum och klockslag som ärendet skapades, detta är en parameter som 
sker av automatik vid skapandet och är inte redigerbar för rapportören. 

Uppdaterad Tid och datum när något redigerades eller lades till i ärendet senast, allt från 
kommentarer till ändring av stavfel. Detta är inte heller en redigerbar 
parameter utan sker per automatik. 

Löst Om ärendet har lösts får den en tid och datum för det som sker automatiskt. 
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Figur 3 nedan är ett fiktivt exempel på ett löst ärende vilket är förenklat med färre parametrar än 
som använts i Albanoprojektet. 
 

 
Figur 3: Fiktivt exempel på ett löst ärende i Jira. 

3.2.5 Projektkontor 

Ett projektkontor är en temporär arbetsplats ämnad för ett projekt där delaktiga i projektet kan 
arbeta tillsammans. Ett sätt för att minska missförstånd är att jobba tillsammans på samma plats, 
som på till exempel ett projektkontor, då kan personer snabbare nå varandra i fråga för att få svar på 
deras frågor (Bosch-Sijtsema, 2013). Det har varit fallet i detta projekt där de har ett projektkontor i 
anknytning till byggplatsen där alla fysiska möten hålls tillsammans med alla discipliner samt är en 
arbetsplats för arbetarna som vill jobba nära projektet istället för på det egna kontoret på respektive 
företag.  

3.2.6 Hubbar och leveranser 

I senare skede under projekteringen har projektledningen börjat använda fokusområden, även 
kallade “Hubbar”. Dessa Hubbar är skapade för att dela upp projekteringen i delmål för leveranser av 
modeller och dokument som ska laddas upp på deras molnbaserade lagringsplattform. 
Målsättningen med alla hubbar är att komma till nivån samordnad preliminärhandling vilket betyder 
att projekteringen har samordnat berört området till den nivån att yrkesgrupperna inte är beroende 
av andra discipliner för att arbeta vidare. 
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3.2.7 Möten 

Projekteringsledningen i Albanoprojektet använder flertalet olika mötesformer, bland annat 
samordningsmöten för 3D-modellerna, hubbmöten för ärenden i hubbområden, möten för olika 
discipliner och möten mellan discipliner där ofta större frågor och ärenden tas upp.  
 
Samordningsmötena har tillkommit i senare skede i projekteringen efter att författarna tagit ut data 
från projektet. I samordningsmötena sitter discipliner tillsammans och går igenom krockar i 3D-
modellerna. BIM-samordnaren leder dessa samordningsmöten med hjälp av kollisionsanalyser som 
gjorts i 3D-modellerna vilket tas upp för att om möjligt lösas direkt på plats. Under mötet förs en 
rapport likt ett protokoll som skickas ut till samtliga vars arbete berörs av det som tas upp på mötet.  
 
Generellt sett har antalet möten som varje individ behöver sitta i blivit färre efter att digital 
ärendehantering har introducerats enligt Anna Martin4. Detta eftersom möten har effektiviserats 
genom att möten mer har blivit indelade efter funktion med hjälp parameterstyrning, vilket gör att 
alla inte behöver delta på alla möten. Hon upplever även mötena som mer strukturerade då de utgår 
direkt utan mellanhänder från de ärendena som är länkade i kommunikationsplattformen till mötet i 
fråga. 

3.3 Omvärldsanalys 

Jira är en av flera programvaror på marknaden som används för digital ärendehantering, vilka har 
olika funktioner och gränssnitt. Projekteringsledningen ville använda en programvara som fungerade 
som ett visuellt planeringsverktyg likt post it-metoden fast digitalt. Utefter de krav på gränssnitt, 
funktioner och kostnader som beställaren för projektet hade var Jira det bästa alternativet.  

3.3.1 Problem med digital ärendehantering 

Nackdelarna är att programvaror oftast kostar pengar att införskaffa. Att arbeta med en ny 
programvara leder också till en inlärningskurva enligt Oscar Lindell5. Inlärningskurvan är individuell 
för varje person och är större eller mindre beroende på framförallt hur lätt gränssnittet i programmet 
är. Enligt Anna Martin kan det vara ovant att hantera den stora mängd information som användarna 
blir mottagliga för i programmet till en början. 
 
Det finns även risk att den transparens som kommer med digital ärendehantering upplevs som 
stressande och negativ av användarna, att de blir kontrollerade och bedömda utifrån prestation av 
den individuella statistiken. Begränsningar skulle dock kunna göras att enbart projektledningen får 
tillgång till den samlade statistiken av varje användare. 

3.3.2 Förbättringsmöjligheter 

Författarna ser en ytterligare förbättringsmöjlighet i att sammankoppla 3D-modeller med 
kommunikationsverktyget, en funktion som idag saknas i projektet.  Skulle dessa två vara integrerade 
i varandra skulle det skapa en ännu mer integrerad arbetsprocess som behandlar samtliga 
funktioner. 
 

  

                                                           
4
Anna Martin. Projekteringschef Akademiska Hus. Kräftriket 16A i Stockholm den 9 maj 2018 

5
 Oscar Lindell. Projekteringsledare Plan B Service AB. Kräftriket 16A i Stockholm den 26 april 2018 
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4. Metod 
Rapporten är en fallstudie som i huvudsak baseras på en kvantitativ informationssamling från ett 
pågående projekt i Stockholmsområdet. För att få en bättre förståelse av informationen och en högre 
tillförlitlighet till rapporten kompletteras arbetet med en selektiv intervjustudie och en 
litteraturstudie. Nedan beskrivs de närmare. 

4.1 Kvantitativ metod 

Rapporten är baserad delvis på en kvantitativ informationsinsamling som utfördes genom att studera 
relevant metadata, statistik och ärendehanteringen från projektet Albano och Hus 1,2,4 under 
projekteringsskedet. Tidsperioden för insamlingen börjar från projektets start fram till och med 2018-
03-22 klockan 14:03, tidpunkten för uttaget av informationen. Tidpunkten för uthämtning av data var 
då författarna hunnit få tillräcklig kunskap och förståelse av projektet och det digitala 
ärendehanteringsprogram som projektet använder. 

4.1.1 Analysmetod av informationen 

Data analyserades utifrån att få svar på rapportens frågeställning. Detta genom att analysera på 
vilket sätt de problem som identifierats med traditionell kommunikation i projekteringen kan lösas 
och nyttjas med digital ärendehantering. De identifierade problemen med traditionella 
kommunikationsmedel som studeras beskrivs i kapitel 1. 
 
Analysen utfördes med en variation av tillvägagångssätt vilket inte låser författarna vid en specifik 
analysmetod i undersökningen för att få fram underlag ur statistiken. Exempelvis undersöktes 
procentsatser efter olika parametrar, avvikande siffror, mönster över tid, återkommande nyckelord 
som sticker ut, trendlinjer i grafer och framför allt samband mellan alla dessa underlag. 

4.2 Intervjustudie 

En intervjustudie utfördes efter att den kvantitativa studien genomförts och granskats av författarna. 
Detta för att skaffa kompletterande underlag, förståelse och respons av en del av analysen av den 
kvantitativa informationsinsamlingen. 
 
Intervjuer utfördes med Anna Martin, projekteringschef över projektet. Hon är initiativtagare för 
digital ärendehantering i projektet och jobbar åt beställaren Akademiska hus. Oscar Lindell från Plan 
B intervjuades också, han har rollen som biträdande projekteringsledare för hus 1, 2 och 4 i projektet. 

4.3 Litteraturstudie 

Relevanta texter i form av artiklar, tidskrifter, uppsatser, kurslitteratur samt hemsidor har 
sammanställts för att skapa teoretiskt underlag till denna rapport.   

4.4 Tillförlitlighet 

Styrkor med att utföra metodologisk triangulering, det vill säga användandet av flera olika metoder 
är möjligheten att få samma resultat vid de olika metoderna. Därmed blir resultaten säkrare om dess 
riktighet kan stödjas från flera olika metoder i stället för en enstaka. Detta ger en högre tillförlitlighet 
till metoden och rapporten. Kombinationen av statistik från projektet, intervjuer av personer i 
projektet och tidigare relevant litteratur om ämnet som rapporten berör skapar en gedigen bredd av 
olika typer av informationskällor för rapporten. 
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4.4.1 Kvantitativ informationsinsamling 

En styrka med informationsinsamlingen är att samma statistik fås ut varje gång oavsett vem som tar 
ut den eller hur många gånger den tas ut. Författarna utförde exporteringen av data två gånger av 
var för varje prioritet. Respektive uttag jämfördes för att se att rätt data hämtats ut i de fyra fallen. 
Dessutom kontrollerades alla blockerare manuellt och ett stickprov om 100 ärenden, inga avvikelser 
förekom. Detta gör författarnas insamling av data pålitlig. 
 
Däremot utfördes denna insamling mitt under projekteringen som därmed fortfarande var levande 
och gamla ärenden kan ändras med tiden. Detta gör att metadata kan variera över tid om någon vill 
ta ut informationen vid ett senare tillfälle. 
 
Det är en empirisk metod där kvantiteten av data ökar tillförlitligheten till att data är representativ 
för projektet och bygger på fakta. Den stora mängden ärenden med mycket metadata skapar näst 
intill obegränsade möjligheter att studera den på olika sätt vilket blir en styrka men också en svaghet 
i att det inte blir möjligt att studera alla infallsvinklar och att mängden gör att ett mänskligt urval 
måste göras. 

4.4.2 Kvalitativ intervjustudie 

Svagheter är att åsikterna av personen som intervjuas kan vara färgade beroende på vad den har för 
roll i projektet samt att de som intervjuar riskerar att påverka svaren. En enda intervju blir 
tidskrävande att bearbeta. 
 
Möjlighet att ställa följdfrågor för att undvika missförstånd är en styrka med detta, även möjligheten 
att få ingående svar på frågor som intervjuaren vill få klargjort.  
 
För att inte påverka svaren har bland annat författarna tänkt på att välja en plats där de kan verka 
ostört och ha öppna frågor. För att försäkra sig om att rätt svar dokumenterades från intervjuaren 
spelades hela intervjuerna in i med samtycke från de intervjuade och analysen av varje enskild 
intervju påbörjades dagen efter. Det som dokumenterats och används för denna rapport från 
intervjuerna har sedan granskats och godkänts av de intervjuade. 

4.4.3 Litteraturstudie 

Styrkor är möjligheten att få fakta och åsikter från andra studier och artiklar som granskats och 
godkänts av utgivare utan själv behöva lägga tid och resurser på att utföra den. Däremot kan det 
behövas mycket tid att hitta relevant litteratur, söka igenom exakt det som ska tas ut från 
litteraturen och se hur trovärdig källan är. 
 
All litteratur har bedömts och kritiskt granskats av författarna. 
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5. Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur undersökningen för rapporten har genomförts med de metoder som 
beskrivs i föregående kapitel.  

5.1 Insamling av data 

Den kvantitativa datainsamlingen består av alla ärenden med dess parametrar som personerna 
skapat i projekt “Hus 1, 2 och 4” i Albanoprojektet. Ärendena skapas i deras kommunikationsverktyg 
Jira som sköter all deras ärendehantering.  
 
Alla ärenden exporterades från kommunikationsverktyget till Excel-filer med utvald metadata i form 
av (mer utförlig förklaring av metadata/parametrar finns i kapitel 3 under rubriken “Skapande av 
ärende”): 
 

Rapportör Vem som startat ärendet. 

Tilldelad Vem som blivit tilldelad ärendet. 

Prioritet Vilken prioritet ärendet har. 

Status Ärendets status. 

Skapad Vilken tid ärendet skapades. 

Uppdaterad Vilken tid ärendet senast uppdaterades. 

Löst Vilken tid ärendet har lösts. 

Beskrivning Beskrivning av ärendet i text. 

Ärende Vilken ärendetyp ärendet har. 

Förfallodatum Den tid som rapportören vill ha ärendet löst. 

Rubrik Rubrik på ärendet. 

 

5.1.1 Kontroll av insamling data 

Exporteringen av data utfördes två gånger av respektive författare för varje prioritet och de 
jämfördes sedan för att se att rätt data hämtats ut i de fyra fallen. Utöver de kontrollerades alla 
Blockerare manuellt och ett stickprov om 100 ärenden, inga avvikelser förekom. 

5.1.2 Grafer 

Den exporterade data delades upp efter prioritet och sorterades efter skapad. De olika prioriteterna 
sammanställdes till enskilda grafer i Excel med alla dess ärenden i Y-axeln och datum i X-axeln med 
projektets start till vänster och datumet 2018-03-22 längst till höger, datumet då uttagning av all 
data skedde.   
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Skapad och löst metadata användes i grafen för alla ärenden samt att tidplanen för projektet även 
lades in i alla grafer likt ärenden men med planerad start och slut för varje aktivitet. Zoomas det 
sedan ut är det möjligt att se mönster av alla ärenden där det utläsas olika perioder med olika 
hastigheter på hur många ärenden som skapas under en viss tid. Dessa perioder har fått trendlinjer 
och markerats i separata färger för att kunna studera de enskilt emot tidplanen, semestrar, högtider, 
möten och annat intressant. För att skapa mer underlag för analys har flertalet grafer enligt ovan 
skapats med andra parametrar som tillägg för urval av ärendena. Detta skapade grafer med ärenden 
för varje prioritet, för alla olösta ärenden samt för flertalet nyckelord som ofta återkommer i 
ärendenas rubriker. 
 
I figur 4 nedan presenteras en exempelgraf. Grafen visar staplar kopplade till ärenden till vänster 
längs Y-axeln. X-axeln beskriver när i tiden ärendet har skapats och lösts, alternativt om de 
fortfarande är olösta och pågår än, då går stapeln hela vägen till uttagsdatumet. I detta fall är 
Exempelärende 1,5,7 och 8 olösta och ännu pågående. Överst i figuren ses en tidsplan i form av 
systemhandlingar och bygghandlingar. Systemhandlingar pågår under det vita fältet och i det andra 
planeras bygghandlingar pågå. Grafer som denna har främst analyserats ur ett helhetsperpektiv för 
att hitta trender i skapta ärenden tillsammans med alla ärenden i samma graf (se bilaga 8). 
 

 
Figur 4: Exempel på hur en typ av graf som skapats för att analysera data i projektet. 

5.1.3 Nyckelord 

Dessa nyckelord togs fram med hjälp av ett plug-in program till Excel kallat Wordfrequency. Det 
programmet räknar och sorterar upp all text i ett Excel-dokument i bokstavsordning och på sätt får 
den som undersöker reda på de mest förekomna orden. Därefter har alla konjunktioner, 
prepositioner och andra irrelevanta ord enligt författarna sållats bort. Detta har gjorts för alla 
ärenden men också med alla olösta ärenden, med varje prioritet, med alla ärenden som varit öppna 
lika med eller över 365 dagar, 183 dagar och 31 dagar, samt de som varit öppna i 30 dagar eller lägre. 
De sex mest intressanta orden efter ovan kriterier valdes ut för att skapa grafer enligt kriterierna för 
att kunna analysera dem. 
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Exempel på hur en nyckelordsgraf kan se ut är i figur 5 nedan där det exempelvis kan vara intressant 
att jämföra hur många av antalet ärenden är för varje ord som är olösta och om många av dessa har 
långa eller korta ledtider. Se figur 21 och 22 för grafer kopplade till Albanoprojektet. 
 

 
Figur 5: Fiktivt exempel på nyckelordsgraf. 

5.1.4 Nyckeltal 

Nyckeltal har skapats uppdelat efter prioritet med: antal ärenden, antal lösta ärenden, antal olösta 
ärenden, genomsnittsdatum för start av ärende, hur många ärenden i antal och procent som lösts 
samma dag, inom en dag, inom fem dagar, inom 30 dagar, inom 182 dagar och inom 365 dagar. Samt 
också hur många som inte är lösta efter 182 och 365 dagar. Av procentsatserna har ett linjediagram 
skapats för att grafiskt kunna se hur många ärenden i procent som klarats upp efter en viss tid med 
procent i Y-axeln, antal dagar i X-axeln och de olika prioriteterna har då fått en egen linje i grafen. 

5.1.5 Persondata 

Ärendena delades även in efter varje individ som har fått något ärende tilldelat. För att göra 
personerna anonyma i rapporten döptes de om från A till DB efter ha sorterats efter flest antal 
ärenden med en fallande skala. De ärendeparametrar som delats upp och som redovisas som 
statistik för varje person är antal ärenden den tilldelats, hur många av varje prioritet, hur mycket i 
procent varje prioritet har emot antal ärenden. Dessa har också delats upp efter lösta ärenden och 
olösta ärenden både efter varje prioritet och hur många dessa är i procent emot individens antal 
lösta ärenden respektive individens antal olösta ärenden. Annan statistik de fått är också hur mycket 
procent av deras ärenden som har ett förfallodatum och hur många som inte har det samt hur 
försenade deras lösta ärenden är. Detta i form av hur många av de som är försenade i procent och 
hur många dagar ett genomsnittsärende är i tid eller försenat för varje individ.  
 
Av all dessa persondata har också en genomsnittsperson skapats med samma innehåll. För att 
underlätta analysen och se kopplingar mellan statistiken har varje rad under rubrikerna fått ett 
färgschema där ett högt värde ger en starkare färg och ett lägre värde en svagare färg vilket gör det 
enklare att se kopplingar om den som analyserar och sorterar efter olika rubriker. 
 
  



20 
 

Ett förenklat fiktivt exempel ses nedan i figur 6, för tabell med persondata kopplat till 
Albanoprojektet se bilaga 7. 
 

 
Figur 6: Fiktivt exempel på tabell med persondata. 

5.1.6 Funktionsdata 

Förutom ovanstående parametrar som tagits ut från kommunikationsverktyget så har även nya 
parametrar tagits ut från AlbanoBIM för att komplettera persondata. De parametrar som tagits ut är 
vad för titel personen har i projektet, det vill säga om den är arkitekt, elprojektör mm. Andra 
parametrar är lite mer ingående vilka arbetsuppgifter samt vilken funktion personen har i projektet 
uppdelat i projektör, sakkunnig och beställare och dess medverkande. 
 
Utifrån funktionerna har en genomsnittsperson skapats för en projektör, en sakkunnig och en 
beställare och dess medverkande. Detta har gjorts från persondata för de som analyserats med 
samma parametrar och statistik därifrån. 

5.2 Intervjuer 

Muntliga intervjuer utfördes med två personer i ledande positioner och som varit starkt bidragande i 
utformningen av kommunikationsplattformen. Intervjuerna genomfördes med ett 30-tal frågor för 
att komplettera eller styrka insamlingen av data och dess analys. Intervjuerna utfördes personligen 
av författarna ute på Albanokontoret. 
 
De som intervjuades var Anna Martin som är projekteringschef över projektet och jobbar hos dess 
beställare på Akademiska Hus. Intervju gjordes även med Oscar Lindell från Plan B som är biträdande 
projekteringsledare för hus 1,2,4 i projektet.  
 
Intervjuerna gjordes separat och i ett stängt och avskilt rum på deras projektkontor i Albano. 
Intervjuerna gjordes av båda författarna där de skrivit ned ett 30-tal olika frågor där de anpassades 
utefter vem de intervjuade. Ljudet från intervjun spelades in och anteckningar togs även samtidigt 
som intervjun hölls. Intervjun med Oscar Lindell varade i lite drygt 90 minuter och 60 minuter med 
Anna Martin. 
 
Svaren på frågorna skrevs sedan ner vid ett annat tillfälle främst med hjälp av ljudinspelningen.  
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6. Resultat, analys och diskussion 
Samtlig hämtad data har dokumenterats i referensprojektets kommunikationsverktyg från projektets 
start till datumet vid hämtning av data. Kommunikationsverktygets dokumentationsmöjlighet 
tillsammans med tillgängligheten och sökbarheten av data har varit en förutsättning för att utföra en 
utvärdering och analys av projekteringen. Detta kapitel ställer samtliga problem som hör till 
traditionella kommunikationsmedel, vilka beskrivs i kapitel 1, gentemot möjligheterna med digital 
ärendehantering för att undersöka dess potentiella lösningar till problemen för en förbättrad 
projekteringsstyrning.  
 
För att tydligt leda läsaren genom författarnas argumentation fram till rapportens slutsats har 
resultatet knytits samman med analys och diskussion i detta kapitel. Resultatet presenteras i form av 
diagram, tabeller och grafer tillsammans med svar från intervjuer med Anna Martin, 
projekteringschef och Oscar Lindell, projekteringledare, som båda har varit delaktiga i utformandet 
av kommunikationsplattformen. 

6.1 Övergripande projektstatus 

Denna del undersöker hur digital ärendehantering kan skapa övergripande översikt över 
projekteringens status med hjälp av dess dokumenterade, tillgängliga och sökbara data. Dessutom 
vad som kan användas till beslutsunderlag för en förbättrad projektering.    

6.1.1 Ärendefördelning för prioriteringsgrader i antal 

Strukturen av ärenden i Albanoprojektets projektering är nödvändig att presentera för att dra 
slutsatser kring dess fördelning mellan relevanta parametrar för att skapa översikt av projektets 
status. Fördelningen av ärenden beroende av dess prioriteringsgrad och status presenteras nedan i 
figur 7, 8 och 9 i form av tre stycken cirkeldiagram. Enligt Anna Martin6 skapar användarna ärenden 
när de har en fråga eller ett problem som påverkar deras eget arbete, vilka kan tilldelas en eller flera 
personer i projektet. Vid skapandet av ärendet tilldelar rapportören ärendet en prioriteringsgrad för 
att meddela mottagaren hur viktigt rapportören anser ärendet är i en 5-gradig skala från Trivial till 
Blockerare, presenterade i figurerna nedan. Oscar Lindell7 och Anna Martin berättar att endast 
prioriteringsgraden Blockerare är definierad av projektgruppen för detta projekt, den meddelar 
mottagaren att innan ärendet är löst kan rapportören inte fortsätta sitt arbete. Resterande 
prioriteringsgrader tolkas till viss grad fritt av användaren men efter dess prioriteringsordning. 
 

 
Figur 7: Procentuell fördelning av antal ärenden i projektet. 
Figur 8: Procentuell fördelning av de lösta ärendena i projektet. 
Figur 9: Procentuell fördelning av de olösta ärendena i projektet. 
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Inledningsvis visar cirkeldiagrammen att alla ärenden skapas i olika utsträckning procentuellt, 
beroende av prioritet. Det som utmärker sig i figur 7 (antal ärenden) är att prioriteringsgraden Trivial 
används i obetydlig grad och att Major är en överrepresenterad prioriteringsgrad med 52 % andel av 
alla hittills skapade ärenden. Att Major är den överrepresenterade prioriteringsgraden förvånar Oscar 
Lindell8, projekteringsledare, då projekteringsgruppen har valt Minor som förinställd prioritetsgrad i 
Jira, vilket ger en indikation på att majoriteten av ärenden är brådskande, samtidigt har Trivial en låg 
procentandel vilket inte är förvånande enligt Oscar Lindell då han anser att dess innebörd är diffus.  
Att använda prioriteringar med den nuvarande 5-gradiga skalan ställer sig Anna Martin och Oscar 
Lindell sig frågande till, då det blir för många valmöjligheter vilket gör att prioriteringsgraderna 
förlorar dess effekt ifall de inte skiljer sig från varandra.  
 
Som Anna Martin och Oscar Lindell säger är det bra att ha en tydlig definition av 
prioriteringsgraderna och att det kan vara bättre med färre prioriteringsgrader, det skulle kunna leda 
till tydligare riktlinjer för användarna för vilka ärenden de ska fokusera på att lösa och när.  
 
Den procentuella fördelningen mellan prioriteringsgraderna är svårbedömd när de saknar tydligt 
definition, men att Blockerare används i mindre utsträckning är ett gott tecken för projekteringen då 
det innebär färre avbrott i arbetet. Alla projekt är olika i komplexitet men mer komplicerade projekt 
har uppskattningsvis flertalet svåra frågor, Anna Martin9 och Oscar Lindell har benämnt detta projekt 
som krävande vilket kan vara anledningen till att flertalet ärenden har hög prioritet. I författarnas 
mening kan det vara fördelaktigt att undersöka fördelningen av prioriteter över tid, det kan vara ett 
bra styrmedel för en projektledning och en slags pulsmätare för projektet eftersom det skapar 
översikt för vilka ärenden som skapas med hög prioritet och vilka som är olösta. 
 
Författarna anser dock att prioriteringsgraden bör sättas av den tilldelade istället för rapportören 
eftersom det är inte går att prioritera någon annans arbete. Ett förslag hade varit att låta den 
tilldelade prioritera sitt ärende efter vad personen själv känner är lämpligt, därmed få bättre 
strukturer på sitt arbete.  

6.1.2 Analys efter disciplin 

I projektet sitter tre olika discipliner vilkas ärenden är fördelade mellan. Figur 10 nedan visar hur 
antal personer är fördelade per disciplin och figur 11 antal ärenden för respektive disciplin.  
 

 
Figur 10: Procentuell fördelning av användarna i projektet per disciplin. 
Figur 11: Antal ärenden och antal olösta ärenden för respektive disciplin. 
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I figur 10 ses att majoriteten av alla användare är projektörer (71 %), därefter beställare på 19 % och 
sakkunniga på 10 %, en fördelning som Anna Martin10 tycker är rimlig i detta eftersom projekteringen 
skall huvudsakligen bestå utav projektörer. Oscar Lindell11 anser också att detta är en positiv 
fördelning av discipliner eftersom projektörerna är de som har ansvaret att skapa handlingar för 
projekteringen och därför bör projekteringen främst bestå av dem.  
 
Samtidigt presenterar figur 11 att många ärenden tilldelas beställarna i förhållande till procentuell 
andel personer. Anna Martin berättar att vissa krav från beställarna ibland behövs förtydligas, därför 
får även beställarna en del ärenden, speciellt i tidiga skeden. Anledningen till att sakkunniga inte får 
lika många ärenden tror Oscar Lindell beror på att de inte är aktivt delaktiga under hela 
projekteringsskedet. De ansvarar endast för specifika frågor de får inom deras kompetensområde, de 
har även en kravställande och granskande funktion, exempelvis har akustikkonsulter varit delaktiga i 
stor utsträckning då huskropparna omfattar flera hörsalar säger Oscar Lindell. 
 
Figurerna 12, 13 och 14 som presenteras nedan har tagits fram för att visa antal ärenden per person i 
respektive disciplin. Figurerna visar att antal ärenden är störst för en genomsnittlig beställare och att 
majoriteten av alla ärenden är av prioriteringsgraden Major. 
 

 
Figur 12: Antal ärenden fördelat för varje prioritet för en genomsnittsperson för respektive disciplin. 
Figur 13: Antal lösta ärenden fördelat för varje prioritet för en genomsnittsperson för varje disciplin. 
Figur 14: Antal olösta ärenden fördelat för varje prioritet för en genomsnittsperson för varje disciplin. 
 
Anna Martin anser att fördelningen mellan discipliner är rimlig eftersom många ärenden till en början 
kommer till beställarna. Hon sitter själv som beställare i projektet vilket är den disciplin som har flest 
antal olösta ärenden per person (se figur 14). Något som hon förväntat sig i just detta skede då 
många ärenden blev tilldelade dem tidigt i systemhandlingsskedet och att flera av dessa finns kvar att 
lösa. Oscar Lindell tycker dock att antalet ärenden per person och disciplin verkar aningen höga. 
Sakkunniga som inte är så många i projektet sitter inte heller på många ärenden, hälften av dessa har 
de ännu som olösta.  
 
Sakkunniga har hög procent antal olösta vilket kan bero på att de tillkommer senare i 
projekteringsskedet och inte har hunnit lösa ärenden i stor utsträckning vid datahämtningstillfället 
för denna rapport. Att beställarna tar emot flest ärenden känns rimligt som Anna Martin säger, 
däremot kan det argumenteras för hur många olösta ärenden de bör sitta på i bygghandlingsskedet. 
Ifall projektörerna inte får svar på de frågor de har till beställarna hindrar det projekteringen. 
Däremot även fast beställarna sitter på många frågor löser de sina ärenden i större utsträckning än 
övriga discipliner per person. Det är dock värt att undersöka ifall beställarna är för hårt belastade och 
ifall de behöver vara fler till antal för att inte riskera utarbetad personal. Hur ärenden är fördelade 
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mellan personalen i ett projekt påverkar dess arbetsbelastning vilket även påverkar deras effektivitet. 
Att kunna se denna fördelning enskilt eller tillsammans med prioriteringsgradsfördelning en bra 
pulsmätare för projektet. 
 
Från Anna Martins12 erfarenhet av detta projekt och resultatet från data argumenterar både Anna 
Martin och författarna att fler projekteringsledare i början av projekteringen skulle minska antal 
ärenden per projekteringsledare och därmed ökar kvalitet och minskar ärendens ledtid. 

6.1.3 Ledtider 

Nedan presenteras figur 15 och 16 som har skapats för att presentera ledtiden för alla skapade 
ärenden, efter prioritetsgrad, från det att ett ärende tilldelats till att det har blivit löst. Detta för att få 
en överblick hur länge långa ledtiderna är beroende på prioriteringsgrad. 
 

 
Figur 15: Antal lösta ärenden efter antal dagar som de skapats. 1 står för samma dag, 2 för senast 
löst dagen efter, 5 för inom en arbetsvecka, 30 för inom 30 dagar, 182 för inom 182 dagar och 365 för 
inom 365 dagar. 
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Figur 16: Antal lösta ärenden i procent efter antal dagar som de skapats. 1 står för samma dag, 2 för 
senast löst dagen efter, 5 för inom en arbetsvecka, 30 för inom 30 dagar, 182 för inom 182 dagar och 
365 för inom 365 dagar. 
 
Figur 15 visar att det finns ärenden som löses inom en dag och det finns de som tar längre tid än ett 
år att lösas, även för Blockerare vilket Jongeling13 anser är oroväckande. Skillnaderna i procent lösta 
ärenden i figur 16 ökar en aning mellan prioriteterna, där högre prioritet löses snabbare än lägre 
prioritet över tid, de olösta Blockerarna i figur 15 har även ett lägre antal dagar än alla andra 
ärenden, ett positivt utfall. 
 
För att se genomsnittlig ledtid på ett ärend togs figur 17 och 18 fram. De visar att ett genomsnittligt 
löst ärende tar cirka 80 dagar att lösas och genomsnittligt olösta ärendet har pågått i nästan 140 
dagar.  
 

 
Figur 17: Fördelat per prioritet visar figuren hur länge ett genomsnittsärende går från skapad till löst 
och hur länge de nu olösta ärendena genomsnittligt varit öppna. 
Figur 18: Genomsnitt på hur länge ett ärende går från skapad till löst och hur länge de nu olösta 
ärendena genomsnittligt varit öppna. 
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I tillägg var projekteringen aktiv när data hämtades vilket innebär att de olösta ärendena kan pågå 
längre än vad diagrammen visar. Genomsnittstiden för hur länge ett ärende är öppet är därmed 
längre för de olösta jämfört med de lösta, och det är samma även vid uppdelning efter prioritet, 
förutom Blockerare vars olösta enbart är en aning högre än de lösta för Blockerare, vilket känns högt 
enligt Jongeling14.  
 
Ärenden skapade tidigt bör utredas tidigt om en lösning finns, ifall de inte löses i tid riskerar de 
övergå till att vara en fråga i produktionen som kan leda till ÄTA-arbeten menar Oscar Lindell15.  
 
I bilaga 1 visas en graf med ett samtliga ärenden som inte är lösta i dagsläget och att antalet olösta 
ärenden ökar exponentiellt med tiden. Det visar på att ärenden som har skapats i 
systemhandlingsskedet fortgår in i bygghandlingsskedet. 
 
Ärenden som inte är lösta efter ett halvår förblir i stor utsträckning olösta ett halvår senare enligt 
figur 16. Anna Martin16 berättar att det kan bero på brist av disciplin från användarna att lösa 
ärenden i Jira, vilket innebär att aktivt ändra status på ärendet, men att ärenden kan vara lösta ändå, 
också att det förekommer ärenden som personer har fått svar på men väljer att hålla kvar ifall det 
skulle förekomma något i framtiden som berör denna fråga detta har bidragit till att många ärenden 
ser missvisande långa ut. Ifall det är som Anna Martin säger betyder det att det inte går att 
kontrollera ifall ärenden är öppna eller inte vilket försvårar styrning av kommunikationen i 
projekteringen. 
 
Att ett ärende tar 80 dagar i genomsnitt anser författarna är en lång ledtid, därför blir det än mer 
oroväckande att de nuvarande olösta ärendena har en genomsnittstid på 140 dagar och därför 
kommer med största sannolikhet genomsnittstiden för lösta ärenden att öka. Risken med för långa 
ledtider är att personer som sitter på dem får tillslut överflöd av olösta ärenden som bromsar upp 
arbetet. En annan risk är att ifall ärenden inte löses i tid påverkar det kvaliteten projekteringen och 
de bygghandlingar som ska levereras och därmed skapa ÄTA-arbeten i produktion.  
 
Ifall det är som Anna Martin säger, att en anledning till de långa ledtiderna är att användarna 
egentligen redan löst deras ärenden bara att de inte har ändrat ärendets status i 
kommunikationsplattformen, betyder det att det inte går att kontrollera ifall ärenden är öppna eller 
inte. Det skulle kräva en större kontroll från projektledningen för att användarna att avsluta deras 
ärenden, utan det blir det svårt att tolka metadata hur det egentligen ligger till i projekteringen. Det 
krävs alltså disciplin att lösa ärenden för att data ska ge en rättvis bild men också för att möjliggöra 
Jira som beslutsunderlag för bättre projektering. 
 
Många ärenden löses inte inom en arbetsvecka och det är kanske inte förvånande när det finns så 
pass många olösta ärenden sedan tidigare. En positiv trend för ledtider syns tydligt på Blockerare där 
styrningen verkar gjort att Blockerare löses snabbare än andra prioriteter. 

6.1.4 Ärenden över tid 

En viktig aspekt av ärendehantering för att förstå hur ärenden förändras över tid är att se när de 
skapas och löses i tiden i förhållande till tidplan och varandra. Dessa har tagits fram för det syftet, för 
att se eventuella trender och förstå projektet mer som helhet. I bilagorna 2, 3 och 4 visas grafer för 
alla ärenden uppdelade efter prioritet. Graferna har en färgindelning där det ljusorangea området 
indikerar systemhandlingsskedet och den mörkorangea färgen indikerar bygghandlingsskedet.  
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Överst på figurerna är tidplanen för projektet inlagd. Figurerna visar ett relativt jämnt flöde av 
skapade ärenden, däremot löser inte användarna ärenden i den ordning som de skapas. 
 
En jämförelse av bilagorna 2, 3 och 4 visar att Major har en stor andel ärenden tidigt i 
systemhandlingarna fram till julledigheten 2016/2017. Därefter skapas alla typer av ärenden 
kontinuerligt med en jämn rytm under hela projekteringsprocessen, med undantag för uppehåll 
under jul- och sommarledighet för samtliga.  
 
Det syns att ärenden oavsett prioritet har flertalet ledtider som sträcker sig från systemhandlingar 
och är ännu olösta. Ledtiden för ärendena varierar dock stort, enligt Anna Martin17 går det inte att 
säga en rimlig tid innan ett ärende bör vara löst utan det beror på frågans komplexitet. Oscar Lindell18 
tycker dock generellt 1-2 veckor, tills nästa möte hålls. Han påpekar dock likt Anna Martin att en del 
ärenden kräver svar från flera discipliner som kan göra att ärendet kan ta längre tid. 
 
Graferna ger en bra helhetsbild av projektet som skulle kunna vara ett bra sätt att kontrollera 
projektet som helhet. Något som förvånar författarna är den jämna rytm med skapade ärenden som 
finns för alla prioriteringar, de hade förväntat sig att se intensivare perioder i förhållande till bland 
annat möten och tidplan men den jämna rytmen är något som Anna Martin ser som positiv och ett 
sunt tecken för projektet. 
 
Blockerare som definierats som att rapportören inte kan fortsätta sitt arbete förrän Blockeraren är 
löst blir då oroväckande då även Blockerare har långa ledtider. Det känns inte rimligt att många sitter 
så länge blockerade och inte kunna utföra sitt arbete, utan det kan i stället ifrågasättas om denna 
prioritering fungerar som tänkt. Anna Martin berättar att hon inte tror att blockerare i deras projekt 
fungerar som blockerare var tänkt utan att användarna oftast kan fortsätta att arbeta vidare. 

6.1.5 Julen 2016 

Från bilagorna 2, 3 och 4 upptäcktes en markant skillnad att innan julen 2016 skapades det ovanligt 
många ärenden med prioriteten Major, därför skapades figurer 19 och 20 som här nedan visar 
fördelningen av ärenden mellan prioriteringsgrader före och efter julledigheten 2016. 
 

 
Figur 19: Procentuell fördelning av ärendena mellan olika prioriteter innan 2017-01-09. 
Figur 20: Procentuell fördelning av ärendena mellan olika prioriteter efter 2017-01-09. 
 
Figurerna på föregående sida visar att vid starten av Albanoprojektet fram till vintersemestern 2016 
skapades många ärenden under kort tid, många ärenden som också ännu är olösta med 89 % av 
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prioriteringen major. Efter julledigheten 2016 förändrades typen av prioritet som tilldelades nya 
ärenden, från att majoriteten av ärenden bestod av Major till att majoriteten blev Minor. Oscar 
Lindell19 konstaterar att projektet bytte arkitektfirmor sommaren 2017 men vet inte om det kan vara 
orsaken.  

 
Enligt Anna Martin20 påbörjade systemhandlingsskedet i mitten på 2016 och i oktober det året fick de 
avslag på bygglovsansökan och blev tvungna att rita om huskropparna, denna kris som hon beskriver 
det kan ha påverkat antal skapade ärenden under den perioden.  
 
Om det är som Anna Martin säger visar det på att antal skapade ärenden kan ändras drastiskt under 
projekteringen beroende på vilka problem som uppstår och att det är möjligt att med hjälp av digital 
ärendehantering att ta pulsen på projekteringen och se detta. Det kan då vara ett bra hjälpmedel att 
ha kontinuerlig översikt och använda kommunikationsplattformen för att se trender och styra 
projekteringen därefter. 

6.2 Projektstatus på detaljnivå 

Denna del undersöker hur digital ärendehantering kan skapa översikt på detaljnivå över 
projekteringens status med hjälp av dess dokumenterade, tillgängliga och sökbara data. Denna del 
undersöker även ifall information om tekniska delar och om varje användares arbete kan användas 
som beslutsunderlag för en förbättrad projektering.  

6.2.1 Nyckelord 

För att se vilka tekniska delar av huskropparna som påverkar ärenden har författarna undersökt de 
ord som förekommer i ärenden. I bilaga 5 och 6 presenteras de mest frekvent använda orden under 
projekteringsskedet: Fläktrum, Trappor, Installationer, Dörrar, Hörsal och Terrasser. 
 
I bilaga 5 är det synligt att de sex mest använda orden skiljer sig åt i antal och ledtid, men när de 
sammanställs i en graf (bilaga 6) blir utformningen näst intill identisk med grafen för samtliga 
ärenden (bilaga 8). I bilaga 5 och 6 ses också att samtliga nyckelärenden skapas och bearbetas under 
hela projekteringen. Exempelvis har terrasser enligt Oscar Lindell varit kopplade till höga miljö- och 
ekologiska krav från beställaren och har därför följt med länge i projekteringen, samt bidragit till att 
närmare 70 % av dess ärenden fortsatt inte är lösta. Figur 21 och 22 på nästa sida visar att flertalet 
ärenden av hög prioritet med lång ledtid har berört fläktrum men att majoriteten är lösta, figurerna 
visar också mer detaljerad information om nyckelorden. 
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Figur 21: Stapeldiagram över ärenden med nyckelorden efter totalt antal, antal olösta, antal fördelat 
på varje prioritet och efter hur många ärenden i antal som minst varit öppna i 365, 183 och 31 dagar. 
Samt hur många som varit öppna 30 dagar eller mindre. 
 

 
Figur 22: Stapeldiagram över ärenden med nyckelorden. Fördelat i procent emot dess totala antal 
emot hur många av dem som är olösta, fördelat på varje prioritet och efter hur många ärenden som 
minst varit öppna i 365, 183 och 31 dagar. Samt hur många som varit öppna 30 dagar eller mindre. 
 
Oscar Lindell21 förklarar att ifall det flyttas en pelare påverkar det andra ärenden som tidigare har 
varit avklarade och därför förlänger ledtiden för berörda ärenden. Anna Martin22 förklarar att det 
beror på att allt är som ett spindelnät, flertalet ärenden berör och påverkar varandra. Hon berättar 
att förslagsvis fläktrummen har varit en tekniskt känslig fråga i projektet, de har enligt henne inte 
varit med från början och efter placering i huskroppen har flera ärenden uppkommit om dess 
placering. Anledningen till detta är att huskropparna projekteras utav Arkitekter och Konstruktörer 
innan installationssamordnare projekterar installationerna. Detta medför att placeringen av 
installationer bestäms i efterhand vilket påverkar utformningen som redan är fastställd. Detta leder 
till flertalet förflyttningar av husdelar, vilket bidrar till utdragen projektering och därmed ökade 
kostnader.  
 
Att ärenden är sammankopplade likt en spindelväv som Anna Martin beskriver det är möjligtvis en 
anledning till att en del frågor inte blir lösta, eftersom lösta ärenden kan påverkas av senare ärenden 
i projekteringen och därmed leda till omarbete. En orsak till att det uppstår många ändringar i 
efterhand i 3D-modellen kan bero på att arkitekten och konstruktören inte har tillräckligt mycket 
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kunskap om de övriga installationer som ska projekteras in i byggnaden eller att de inte tar tillräckligt 
mycket hänsyn för dem innan de kommit in i projektet.  
 
Oscar Lindell23 förklarar att orsaken i detta projekt har varit att det uppstått ändringar i konstruktion 
och utformning av huskropparna vilka har pågått under en längre tid vilket har gjort att 
installationssamordnaren inte har kunnat påbörja sitt arbete eftersom planlösningarna inte har varit 
låsta.  
 
Vad nyckelordsdata säger i sig självt i enbart detta projekt är svårt att bevisa, men att trendlinjerna 
för nyckelorden överensstämmer med trendlinjerna för samtliga ärenden kan betyda att nyckelorden 
är huvudfrågor. De kan ha en styrande roll för hela projekteringen som vid ändringar ofta påverkar 
många andra delar i projekteringen som skapar följdärenden av dem. Det skulle därför vara bra för 
projektledningen att ha koll på vissa nyckelord som de väljer ut med tanke på projektet som de gör 
kontinuerliga kontroller av. Det kan även vara bra att kontinuerligt se över ifall något annat skulle 
sticka ut över det vanliga med en massa ärenden under kort tid eller om något som bör vara avslutat 
återkommer. 

6.2.2 Persondata och förfallodatum 

I bilaga 7 ses persondata från alla i projektet, det har tagits fram för att se ifall det finns någon 
koppling mellan olika faktorer på individnivå och som helhet. Förfallodatum har också studerats 
närmare med hjälp av denna data. 
 
Tabellen visar tydligt användarnas aktuella status för dem med flest tilldelade ärenden i projektet. 
Den visar att det inte finns något tydligt samband mellan antal ärenden per person och ledtid, eller 
att högre antal blockerare skulle leda till förändrad ledtid. 
 
Av alla ärenden är 78 % försenade emot dess satta förfallodatum, enligt Anna Martin24 är det för att 
hon tror att förfallodatum mer sätts av användarna för att skynda på ärendet än att rapportören 
faktiskt behöver frågan löst det datumet den satt. Enligt Oscar Lindell har förfallodatum börjat 
användas på senare tid i projektet för att korta ner ledtiden på alla ärenden och för att styra 
mottagarens prioriteringar i ärendehanteringen. Det har dock inte visats någon märkbar förändring i 
metadata sätt till den statistik som denna rapport bygger på. Detta är även Anna Martins uppfattning 
att förfallodatum inte har någon större påverkan i deras projekt. 
 
I bilaga 7 ses bland annat att det finns en person med 62 stycken olösta ärenden, varav fyra av dessa 
är blockerare. Nio stycken personer med över 20 olösta ärenden, att en person är i genomsnitt 
försenad 283 dagar med alla deras ärenden och ingen person i genomsnitt har löst sina ärenden 
innan förfallodatumet. 
 
Enligt Oscar Lindell påverkar försenade ärenden den slutgiltiga kvaliteten av de resulterande 
handlingarna ifall de inte blir lösta innan de levereras. Ifall projekteringen producerar handlingar av 
dålig kvalitet leder till en sämre ursprungspunkt för produktionsskedet som kan fördyra projektet och 
leda till fler ÄTA-arbeten enligt Oscar Lindell. Anna Martin tror dock att verkligheten i 
Albanoprojektet kan vara så att ärenden löses internt över ett samtal bara det att användarna 
glömmer att dokumentera det i Jira.  
 
Inga specifika samband av större intresse påträffades här av författarna, däremot visas alarmerande 
stort antal olösta frågor koncentrerade till få personer. Det måste vara svårt att ha kontroll över sina 
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olösta ärenden när de inte minst överstiger 20 stycken. Att på liknande sätt som i bilaga 7 ha översikt 
över användarna individuellt borde för en projektledning vara av hög prioritet. Tidigare i 
Albanoprojektet har Anna Martin25 blivit tilldelad väldigt många ärenden och för att lätta på hennes 
arbetsbörda och för att få ärendena lösta fördelades flertalet ut på andra användare som har 
kunskap och befogenhet att behandla och lösa ärendet. Andra fördelar med att styra på individnivå 
enligt författarna är att se att de riktlinjer som satts upp följs, följs dem inte kan de adressera och ta 
tag i problemet. Individuella kontroller kommer leda till att projektledningen får en bättre kontroll av 
projektet som helhet då den kommer med större säkerhet stämma med verkligheten. 
 
Att ledtiderna ska försöka kortas ned med hjälp av förfallodatum kan ifrågasättas hur effektivt detta 
blir, utan att i projektet tydligt styra användarna att förfallodatumet ska vara sista datumet som 
ärendet ska vara löst. Några indikationer på förbättringar av ledtiderna senare i projektet har inte 
visats, däremot verkar ledtiderna öka kraftigt enligt figurerna 17 och 18. 
 
Förfallodatum har inte fungerat i detta projekt men att använda det som styrparameter har 
potential, för att få klart nyckelärenden i tid. Förslagsvis kan förfallodatum kombineras med någon 
typ av varning eller påminnelse när den närmar sig att gå över tid. Antingen att detta görs 
automatiskt genom programvaran eller att projektledningen aktivt och kontinuerligt går igenom 
ärendena och styr användarna att lösa dem i tid. Oscar Lindell26 nämner i intervju att ifall det är svårt 
att sätta förfallodatum kan användarna ringa personen i fråga för att diskutera förfallodatumet och 
ta reda på ifall det är rimligt inom den tidsramen rapportören behöver få det gjort, annars ta reda på 
vad som behövs göras för att göra detta möjligt. Det är viktigt att sätta förfallodatum för när 
personen i fråga behöver senast ha svar. Förfallodatum bör inte användas för att skynda på ärenden 
som Anna Martin uppfattar att det faktiskt fungerar nu i Albanoprojektet. Risken blir då att 
förfallodatum inte tas på allvar och att det datum som är satt som slutdatum inte är definitivt och 
inte måste följas. 

6.2.3 Hubbar och styrmedel 

En förändring i kommunikationsprocessen som har skett under arbetets gång, utöver användning av 
förfallodatum för ärenden är framtagning av hubbleveranser, ett antal arbetsuppgifter som fokuseras 
att färdigställas till ett satt datum innan de startar nästa hubb. Som nämnt tidigare har förfallodatum 
börjat användas för att korta ner ärendens ledtider och för att styra hur mottagaren skall prioritera 
sina ärenden tillsammans med prioriteringsparameter. Anna Martin förklarar att förfallodatum och 
prioriteringsparametrarna kan vara användbara styrmedel men att prioriteringsparametrarna inte är 
tydligt definierade för användarna i detta projekt samt att projektledningen inte uppmanar 
användarna att lösa ärenden efter dess prioritet utan har istället lagt större vikt på att de ska 
prioritera delleveranser för Hubbområden. Anna Martins uppfattning är att prioritet och 
förfallodatum endast fungerar i kombination av Hubbar.  
 
I bilaga 8 visas en figur där det ses att ärenden inte skapas eller löses efter leveransdatum för 
hubbarna. De tre vertikala sträcken markerar varsitt datum för en hubbleverans. 
 
Att figurerna inte följer hubbarna förvånar Oscar Lindell som trodde att del- och huvudleveranser 
skulle påverka skapandet och lösandet av ärenden. När användarna i projektet börjar fokusera på en 
ny hubb är det rimligt att det skapas fler ärenden under kort tid samt att det löses ett stort antal 
strax innan leveransdatum, detta verkar dock inte avspeglas i bilaga 8 som avspeglar en relativt jämn 
trendlinje för skapandet av ärenden genom hela projekteringen.  
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Att det skapas nya ärenden kontinuerligt i en relativt jämn rytm bortsett från semestertider ses som 
ett sunt tecken enligt Anna Martin27. Skapas ärenden i konstant jämn rytm arbetas det på och det 
finns inte någon period där det skapas extremt många ärenden under kort tid och därmed inte ökar 
arbetsbelastningen extra mycket på grund av ökat antal ärenden. Däremot kanske det är sunt om det 
skulle synas skillnad på graferna utifrån deras leveranser som både Oscar Lindell28 och Anna Martin 
trodde att de skulle se från graferna. Detta för att lösa samtliga ärenden och få till tydliga avslut på 
de ärenden som tillhör leveranser och hubbarna. 
 
Frågan är då om dessa leveranser skickas i väg med flertalet olösta problem och ärenden, det vill säga 
att kvalitén på produkten blir sämre och i slutändan blir det produktionen som måste lösa det. Är det 
då styrningen bakom deras hubbprojektering som är bristfällig eller är korrelationen mellan ärende i 
projekteringen och den faktiska verkligheten av projekteringen inte den samma? Enligt Anna Martin 
ska de höra ihop men det är inget hon vet med säkerhet utan lägger till att hon hoppas att det är så. 
 
Anna Martin berättar det bästa scenariot hade varit ifall användarna prioriterar ärenden i aktuella 
hubbområden som är skapade endast för den leverans som projektet arbetar med i stunden, då bör 
de bli lösta innan leveransdatum och därmed korta ner ledtiderna. Detta förutsätter att ärenden för 
kommande leveranser inte skapas tidigare, undantag ifall de är blockerare eller kritiskt viktiga för 
projekteringen att lösas tidigare än leveransdatum.  
 
Projekteringsledningen står sig positiva till ett fortsatt arbete med hubbar och att det är det bästa 
sättet att jobba i byggprojekt då det skapar ett jämnare arbetstempo och att projektet blir uppdelat i 
delmål vilket möjliggör bättre uppföljning/styrning. Författarna tror också på denna typ av 
etappbaserat arbetssätt, dock kräver det en stark ledning från projekteringsledarna. Från rapportens 
analys är det inte möjligt att se någon effekt från det nya arbetssättet med hubbar, vilket tyder på att 
det finns en brist på disciplin för användandet i Jira, det leder till att data inte avspeglar vad som sker 
i verkligheten. 
 
Författarna tycker som nämnt att hubbar är ett bra sätt styra projektet på för det delar in allt i 
mindre delmål och kortare perspektiv att jobba mot för de större leveranserna. Det skapar en 
trädstruktur som blir lättöverskådlig och tillsammans med förfallodatum skulle fungera bra som 
styrmedel. Viktigt blir då att det följs av användarna och att de främst skapar sina ärenden under och 
för hubbarna även om användarna självklart ska ha ett helhetsperspektiv också i sin planering av 
arbetet. Projekteringsledningen får därmed en viktig uppgift att övervaka och agera vid behov samt 
att ha ett större helhetsperspektiv och vara noga i planeringen för att hubbarna ska gå smidigt. 

6.3 Möten 

Möten är en viktig del av det traditionella arbetssättet, men problemet är att det är en tids- och 
resurskrävande process som leder till risk att information förmedlas för sent. Denna del undersöker 
huruvida möten har förändrats och förbättrats med digital ärendehantering och hur det har påverkat 
strukturen och produktbestämmelseprocessen.  
 
Fördelarna som digital ärendehantering och kommunikationsplattformen tillfört Albanoprojektet 
enligt Anna Martin är att all dokumentation blir sökbar, tillgänglig och transparent. Detta har lett till 
mer effektiva och strukturerade möten. Detta då det har försvunnit mellansteg eftersom all 
information finns på ett ställe, det behövs inte gå igenom gamla protokoll eftersom allt finns i Jira 
och är länkat till varandra. En annan anledning till att det hålls färre möten är att alla ärenden kan 
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diskuteras direkt i Jira, likt i ett forum. Dessutom tas beslut också tas direkt i programmet, i möten 
och utanför därmed blir länkningen till beslutbestämmelseprocessen ännu bättre kontra traditionell. 
En annan fördel är att de beslut som tagits under möten i Jira blir dokumenterad direkt i programmet 
och därmed undviker man protokoll och riskerar inte att information förmedlas för sent. Mötena är 
indelade efter funktion och därmed är endast de personer som är kopplade till den funktionen som 
deltar på mötet. Det leder till att färre personer deltar i varje möte. Att det behövs färre möten, att 
färre personer deltar i dem och att mötena är mer effektiva leder till att det sparas tid och pengar. 
Projektkontoret underlättar även mötesformen eftersom projekteringsledningen sitter i samma 
byggnad som leder till att de kan vara mer flexibla och effektiva när de behöver hålla möten. 
 
Författarna tycker att mötena i projektet är välstrukturerade vilket sparar resurser genom att bland 
annat ta det tar bort tidskrävande mellansteg i möten och i det dagliga arbetet. 

6.4 Förutsättningar  

Förutsättningarna för att dra nytta utav samtliga fördelar som har diskuterats i detta kapitel gällande 
dokumenterad, tillgänglig och sökbar information, kräver större projekt bättre och tydligare styrning 
av projektet från projektledningen (Tim McManus, 2016). Projektet behöver ledas och de viktigaste 
ledaregenskaperna enligt undersökningen av Hjortmyr och Graaf (2008) är lyhördhet, bra 
kommunikatör, bestämd, uppmuntrande och delegerande. Dessa egenskaper passar bra in på det 
som författarna vill med en förbättrad styrning i projekteringen.  
 
Innan digital ärendehantering var det svårare att ha kontroll över projekteringen enligt Anna Martin29 
och under intervjun med henne nämner hon också att om hon skulle gjort något annorlunda skulle 
hon haft tydligare effektmål som är mätbara. Hur beslutsfattandet går till är också en faktor som är 
viktig att den är tydlig. Hur beslut fattas är beskrivet i kapitel 3 men enligt Oscar Lindell30 tycker 
deltagarna att det är svårt att se vad som faktiskt har beslutats. Det kräver alltså disciplin på även det 
avseendet. 
 
Är projektledningen bestämda och tydliga inför projektets start blir den digitala ärendehanteringen 
nyckeln och verktyget för att se att de ramar de sätter upp följs. Det blir lätt att vara lyhörd, att 
uppfatta hur enskilda individer och grupper som helhet ligger till i projekteringen för att ta hänsyn till 
det och styra projekteringen i rätt riktning på individnivå och som helhet. Är projektledningen bra på 
att kommunicera ut detta genom att uppmuntra sina medarbetare och till exempel delegera om 
arbetsuppgifter om någon sitter på för många ärenden kommer de få en större kontroll. De kommer 
också få en bättre styrning över projekteringen som förhoppningsvis leder till en mer effektiv 
projektering och en bättre slutprodukt för ett hållbart byggande. 
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7. Slutsats 
Med hjälp utav digital ärendehantering finns förutsättningarna för att få fram rätt information vid 
rätt tidpunkt, eftersom all information är dokumenterad på ett ställe med transparens och 
sökbarhet. Denna information kan användas för att kontrollera och skapa översikt över projektets 
status, på både övergripande- och detaljnivå. Med resultaten av dessa kontroller kan projekteringen 
styras och effektiviseras. Möten blir färre och effektivare tack vare att endast personer kopplade till 
ärenden deltar, samt att beslutsprocessen sker direkt i kommunikationsverktyget istället för i 
protokoll vilket sparar tid och pengar. Digitala ärenden bidrar även med att diskussioner och beslut 
kan tas löpande utan fysiska möten. 
 
För att digital ärendehantering skall kunna förbättra styrningen i projekteringen krävs ett starkt 
ledarskap från projekteringsledningen och disciplin från användarna. Kommunikationsverktyget bör 
vara anpassat för projektet för en optimerad kommunikationsprocess. Författarna anser att digital 
ärendehantering kan bidra till förbättringar i kommunikationsprocessen men att den uppnår dess 
fulla potential när kommunikationsverktyget är integrerat med skapandet av 3D-modeller då 
ytterligare mellansteg elimineras i processen. 
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8. Rekommendationer 
Dessa rekommendationer riktar sig till framtida examensarbeten: 
 

● Under arbetets gång har författarna tyckt att det skulle vara intressant att i framtiden när det 
finns tillräckligt många projekt som tillämpat digital ärendehantering där lättillgänglig data 
och metadata finns att gå från, göra en fallstudie som denna rapport baseras på till att 
studera ett stort antal projekt emot varandra. 

 
● Att studera vilka möjligheter en större BIM-samordning och digital ärendehantering i 

projekteringen kan påverka och hjälpa antingen produktionen eller förvaltningen. Vilka krav 
kan respektive ställa på projekteringen som kan hjälpa dem att få en mer effektiv, ekonomisk 
och bättre produkt att arbeta med. Det kan till exempel handla om krav på hur noga alla 
delar i modellerna ska specificeras. 

 
● Denna rapports slutsats bygger mycket på att en mer uppstyrd projektering skulle leda till en 

mer effektiv projektering och en bättre slutprodukt. Intressant hade varit att studera 
liknande projekt där styrningen från projektledningen är annorlunda. Studien skulle antingen 
kunna byggas på statistik från den digitala ärendehanteringen eller som en större intervju-
/enkätstudie. 

 
● Det skulle vara intressant att gå in mer på djupet på ett område av det som författarna har 

studerat. Till exempel kontrollera mer grupper mot varandra i projekteringen, antingen i 
stort som i beställare, projektörer, sakkunniga och entreprenörer eller bryta upp dem ännu 
mer i arkitekter, konstruktörer och så vidare. Alternativt skulle en analys på individnivå också 
vara intressant. 

 
Rekommendationer till företaget presenteras separat utöver denna rapport. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Graf över alla olösta ärenden. 

Bilaga 2: Graf över alla ärenden med prioritet Trivial och Minor. 

Bilaga 3: Graf över alla ärenden med prioritet Major.  

Bilaga 4: Graf över ärendena med prioritet Critical och Blockerare. 

Bilaga 5: Graf uppdelat med alla ärenden för nyckelorden. 

Bilaga 6: Samlad graf för alla nyckelordens ärenden. 

Bilaga 7: Tabell med persondata. 

Bilaga 8: Graf över alla ärenden + hubbleveranser. 

 
  



 
 

  



 
 

Bilaga 1: Graf över alla olösta ärenden. 

 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. De 
avvikande staplarna i botten är tidplanen och under det står datum som en tidsaxel. Se figur 4 i 
kapitel 5 Genomförande som är en mindre exempelgraf för att få en mer ingående förklaring.  



 
 

Bilaga 2: Graf över alla ärenden med prioritet Trivial och Minor. 

 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. De 
avvikande staplarna i toppen är tidplanen, de tre samlingarna med staplar under är ärenden av 
prioriteten Trivial det stora sammanhängande under det är ärenden av prioriteten Minor. Se figur 3 i 
kapitel 5 Genomförande som är en mindre exempelgraf för att få en mer ingående förklaring.  



 
 

Bilaga 3: Graf över alla ärenden med prioritet Major. 

 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. De 
avvikande staplarna i toppen är tidplanen. Se figur 4 i kapitel 5 Genomförande som är en mindre 
exempelgraf för att få en mer ingående förklaring.  



 
 

Bilaga 4: Graf över ärendena med prioritet Critical och Blockerare. 

 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. De 
avvikande staplarna i toppen är tidplanen, den samling av staplar under är ärenden av prioriteten 
Critical och under dem är det ärenden av prioriteten Blockerare. Se figur 3 i kapitel 5 Genomförande 
som är en mindre exempelgraf för att få en mer ingående förklaring.  



 
 

Bilaga 5: Graf uppdelat med alla ärenden för nyckelorden. 

 

 

 

 

 
 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. I 
botten är det en tidsaxel. Respektive graf innehåller nyckelordet skrivet till höger om dem. Se figur 4 i 
kapitel 5 Genomförande som är en mindre exempelgraf för att få en mer ingående förklaring.  



 
 

Bilaga 6: Samlad graf för alla nyckelordens ärenden. 

 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. De 
avvikande staplarna i toppen är tidplanen. Se figur 3 i kapitel 5 Genomförande som är en mindre 
exempelgraf för att få en mer ingående förklaring.  



 
 

Bilaga 7: Tabell med persondata. 

 
  



 
 

Bilaga 8: Graf över alla ärenden + hubbleveranser. 

 
Till vänster är rubrikerna på ärendena och varje sträck till höger är ett stapeldiagram för dem. I 
toppen ses tidsplanen i blått. I botten är det en tidsaxel. Se figur 4 i kapitel 5 Genomförande som är 
en mindre exempelgraf för att få en mer ingående förklaring. 


