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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en studie av tre projekt som genomförts i samverkan mellan Stockholmshem 
och Skanska. De tre projekten, Främlingsvägen, Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen, är uppförda mellan 
2012-2019 och kan ses som tre efterföljande projekt då förutsättningarna på många sätt påminner om 
varandra även om husen i sig skiljer sig åt. Alla tre projekt har bland annat utförts i totalentreprenad i 
samverkan där beställaren och entreprenören tillsammans bildat en projektorganisation som utformat 
gemensamma mål inför varje projekt. Dessutom har flera medarbetare från båda 
projektorganisationerna och övriga involverade företag varit återkommande i flera av projekten. 

Gemensamt för de tre projekten är också att samtliga bedöms ha varit framgångsrika på flera sätt. 
Syftet med studien är därför att undersöka vilka framgångsfaktorer som varit bidragande till 
projektens framgång. Syftet är också att identifiera projektens utmaningar, i vilken utsträckning 
samverkan bidragit till projektens lyckosamma utfall och vad som skulle kunna överföras till ett 
eventuellt fjärde projekt. Studiens omfattning har avgränsats till projektering, produktion, 
överlämning samt till en kategori för övrigt. I arbetet med datainsamling till studien har ett antal 
intervjuer genomförts tillsammans med en litteraturstudie och samtal med sakkunniga inom relevanta 
delar i byggbranschen. 

Studiens resultat visar att något som varit särskilt framstående i alla tre projekt är samarbetet mellan 
Stockholmshem och Skanska med en väl fungerande projektorganisation. Kommunikation och 
öppenhet berättas ha genomsyrat projekten och bidragit till ett personligt engagemang och en vilja att 
göra sitt yttersta. Resultatet visar också att projektens lyckosamma utfall inte varit möjligt utan de 
nyckelpersoner som varit involverade och att erfarenheter från de tidigare projekten kunnat nyttjas till 
de efterkommande. Vad gäller samverkan ställer sig majoriteten av de intervjuade positiva till 
metoden för att strukturera upp en projektorganisations samarbete, även om de anser att det inte är 
avgörande. I resultatet framgår också att projekten haft en del utmaningar med främst projekteringen 
då vissa handlingar varit otillräckliga och samordningen av underentreprenörerna uppgetts som svår. 
Det framgår även att den dynamiska arbetsmarknaden i Stockholm medför svårigheter med att behålla 
nyckelpersoner och att hantera medarbetare som slutar. 

I kapitlet Analys återges en sammanställning av projektens främsta framgångsfaktorer och 
utmaningar. I kapitlet Diskussion redogörs utförligare kring några av dessa där det bland annat 
framkommer att flera framgångsfaktorer är beroende av varandra. Exempelvis hade det goda 
samarbetet mellan parterna förmodligen inte varit detsamma utan de nyckelpersoner som varit 
involverade. Att nyckelpersoner stannat har också betytt att erfarenheter från de tidigare projekten 
kunnat överföras på ett sätt som annars inte varit möjligt. Det framgår också att samverkan är en 
metod som blir allt vanligare i byggbranschen vilket tyder på ett visst paradigmskifte där det finns en 
efterfrågan om ett tätare samarbete mellan beställare och entreprenör med mer fokus på de mjuka 
parametrarna. 

I rapportens slutsats framgår det att samverkan i sig inte är en garanti för att lyckas med ett projekt 
men att det kan ses som ett verktyg för att styra en projektorganisations samarbete åt en önskvärd 
riktning. Metoden syftar till att öka medvetenheten gällande gruppdynamiken hos en arbetsgrupp 
vilket är viktigt för att utvecklas till ett högpresterande team. Det är därför inte anmärkningsvärt att 
det är just nyckelpersonerna och samarbetet mellan beställaren och entreprenören som anses vara 
projektens primära framgångsfaktorer. 

Nyckelord: framgångsfaktorer, utmaningar, nyckelpersoner, gruppdynamik, erfarenheter, samverkan 



Abstract 
This bachelor thesis is a study about three partnering projects between Skanska and Stockholmshem. 
The projects, Främlingsvägen, Kv. Golvläggaren and Kv. Syllen were constructed during 2012-2019 
and are considered to be connected to each other due to their similar prerequisites, even though the 
house design differs between the projects. For example, several of the employees from the project 
organization, and from other companies, have been involved in more than one project. All three 
projects have also been constructed in a managed partnering turnkey contract where the client and the 
building contractor have formed a mutual project organization with mutual ambitions.  

One other thing that the projects have in common is that all of them are told to have been successful in 
many ways. The purpose with this study is therefore to investigate which factors that have been 
contributing to the progress of the projects. The purpose is also to identify the projects challenges, to 
what extent the concept of partnering has been contributing to the successful outcome and what can be 
transferred to a potential fourth project. The delimitation of the study has been narrowed down to 
project planning, construction, handover and a category for other aspects. To collect data and 
information, a number of interviews were carried through together with a literature study and 
informative conversations with experts within relevant areas in the construction industry. 

The result of the thesis tells that the collaboration between Skanska and Stockholmshem, together with 
a well-functioning project organization, have been two important factors behind the projects successful 
outcome. According to the interview candidates, communication and openness have been the 
underlying foundations throughout the projects. Among the employees, this have encouraged to a 
personal commitment and created a will for the project organization to work their best. Something else 
that is presented in the result is that the involved key figures and the gained experiences from the 
previous constructed projects are two other important reasons behind the successful outcome. When it 
comes to having a structured collaboration within the project organization, the majority of the 
interview candidates have positive mindset about partnering as a method, however, they do not 
consider the method to be the decisive factor for if a project will succeed or not. Some of the 
mentioned challenges that the projects have been struggling with are the project planning, insufficient 
documents and coordination of the subcontractors. The current labor market in Stockholm is also 
presented to be a challenge where there are difficulties with keeping key figures and dealing with 
employees quitting. 

A summary of the primary factors of success and challenges, based on the three projects, is found 
within the chapter of Analyze. The discussion is about some of these factors where it is found that 
many of the succeeded factors are relying on each other. For example, the good collaboration between 
the parties probably would not have been the same without the projects key figures. That several key 
figures have been involved in more than one project have meant that experiences from previous 
projects have been transferred to the next project, in a way that otherwise would not have been 
possible. It also emerges that partnering as a cooperation method is increasing within the construction 
industry, this indicates a certain movement of pattern where there is a demand for closer cooperation 
between the client and the contractor with more focus on the soft parameters.  

The conclusion of the study is that partnering itself may not be the solution to everything but that the 
method should be seen as a tool for managing the collaboration in a project organization towards a 
desirable direction. The method aims to increase awareness about group dynamics in a project 
organization, which is important for the process of evolving into a high-performing team. Therefore, it 
is not surprising that it is the key figures and the cooperation between the client and the contractor that 
are considered to be the primary factors of success for these projects.     

Key words: factors of success, challenges, key figures, group dynamics, experiences, partnering 
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Ordlista 
Bygghandlingar 

Byggherre 

Discipliner 

Erfarenhetsåterföring 

Ersättningsform 

Incitamentsavtal 

LOU 

Mjuka parametrar 

Option 

Programhandlingar 

De dokument som styr byggandet vilket exempelvis involverar 
ritningar, en teknisk beskrivning och rumsfördelning. 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 
byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 

De aktörer som medverkar i projekteringsarbetet så som exempelvis 
byggnadskonstruktören, el, brand och VVS. 

Ett sätt för organisationer att ta till vara på kunskap och erfarenheter 
som genererats genom att exempelvis utvärdera ett projekt efter 
färdigställandet. 

Vid upphandlingen antas en ersättningsform för hur projektet ska 
styras ekonomiskt. Ersättningsformen kan exempelvis vara fast pris, 
löpande räkning eller en kombination av dessa. 

Incitamentsavtal förekommer vanligtvis vid större projekt och 
innebär att utöver det riktpris som förutbestäms delar parterna på 
ekonomin om slutsumman över- eller understiger riktpriset. 
Incitamentsdelen kan vara olika fördelad vilket parterna kommer 
överens om vid upphandlingen. 

Lagen om offentlig upphandling. 

Mänskliga faktorer som relationer, upplevelser och förtroende etc. 

En option är ett avtal mellan aktörer vilket innebär att den ena 
parten har rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden sälja eller 
köpa en tillgång till ett på förhand bestämt pris. 

Programhandlingar kan förklaras som förutsättningarna till ett 
projekt och innefattar vanligtvis projektets storlek, utformning och 
tekniska standard. 

Projekteringsanvisning Innebär direktiv för hur det kommande byggnadsverket ska komma 

Samverkan 

Systemhandlingar 

Totalentreprenad 

att projekteras. Detta innefattar bland annat beställarens krav och 
standarder. 

Samverkan är inte en entreprenadform utan en arbetsmetod för hur 
samarbetet i ett projekt ska genomföras. 

Systemhandlingarna redogör för bland annat delar av 
byggnadsverkets konstruktiva utformning och tekniska 
installationssystem. Projektets miljöplan och arbetsmiljöplan 
fastställs även i detta skede. 

En entreprenadform som innebär att entreprenören ansvarar för att 
leverera den totala funktionen, både projektering och utförande. 

Upphandlingsförfarande Tillvägagångssätt vid upphandling. 

Visuell projektering En relativt ny arbetsmetod som syftar till att effektivisera 
projekteringsarbetet genom att tydliggöra arbetsuppgifter och 
fokusera mer på mänskliga beteenden. 
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Inledning 
I följande kapitel redovisas bakgrunden till examensarbetet, studiens syfte & frågeställning, 
målformulering, avgränsning samt valda metoder till genomförandet. 

1.1 Bakgrund 
Med hänseende till det allt hårdare arbetsklimat som råder i byggbranschen idag, där de ekonomiska 
förutsättningarna ofta är begränsade, tiderna pressade och arbetsmarknaden mer dynamisk än någonsin 
kan det vara en stor utmaning att lyckas med ett projekt. Mellan åren 2012-2019 har Stockholmshem, 
tillsammans med Skanska, uppfört hyresrätter under tre projekt där samtliga återges ha varit just 
lyckade. Det goda resultatet kan därför inte ha skett av en slump utan det måste finnas ett antal 
faktorer och anledningar bakom detta. 

De tre projekten, Främlingsvägen (2012-2014), Kv. Golvläggaren (2013-2016)  och Kv. Syllen (2015-
2019), har alla genomförts i totalentreprenad i samverkan där ett antal nyckelpersoner varit 
involverade i mer än ett projekt. Förutsättningarna har också på många sätt liknat varandra då 
utgångsläget och delar av byggprocessen varit i princip desamma. Något som skilt projekten åt är att 
projekteringen av bygghandlingarna för Kv. Syllen genomförts med visuell projektering. 

Detta gör det möjligt att genomföra en unik jämförelse av den utveckling som skett över tid. Det är 
också möjligt att undersöka värdet av det nära samarbete som Skanska och Stockholmshem haft där 
relationen mellan parterna varit viktig för att skapa mervärden. Det upprepade samarbetet gör det 
också intressant att undersöka i vilken utsträckning erfarenheter har kunnat överföras mellan projekten 
samt att identifiera projektens framgångsfaktorer, utmaningar och vilken betydelse samverkan haft för 
projektens framfart. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka tre projekt utförda i totalentreprenad i samverkan för att ta 
reda på vilka faktorer som varit avgörande för projektens framgång. Syftet med studien är också att 
identifiera några av projektens utmaningar samt att ta reda på betydelsen av att ha arbetat i samverkan. 

Frågeställningar: 
• Vilka är de avgörande framgångsfaktorerna för just dessa tre projekt?
• Vilka utmaningar har de tre projekten stått inför?
• Vilken betydelse har arbetssättet samverkan för projekten?

1.3 Målformulering 
Ambitionen med studien är att skapa en helhetsuppfattning av de tre projekten för att identifiera och 
utvärdera de främsta framgångsfaktorerna. Projektens främsta utmaningar kommer också att 
undersökas för att ta tillvara på de erfarenheter som genererats och möjliggöra ett proaktivt arbete 
inför ett eventuellt fjärde projekt.  

Delmål: 
● Att samla in och ta del av tillräckligt mycket material och information för att få en 

verklighetsförankrad grund till studiens slutsatser.

● Att få en tillräcklig förståelse för de tre projekten, Främlingsvägen, Kv. Golvläggaren och Kv. 
Syllen.

● Att identifiera och belysa det viktiga för att besvara studiens frågeställningar.
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1.4 Avgränsningar 
I arbetet med att studera Skanska och Stockholmshems projekt genomförda i samverkan är det av 
yttersta vikt att begränsa arbetet för att säkerställa att resurser läggs på det relevanta och att resultatet 
därmed blir korrekt. Arbetet kommer innefatta tre projekt som genomförts på liknande sätt och utgå 
ifrån de tre skedena projektering, produktion och överlämning samt en kategori för övrigt. Att studera 
eftermarknaden för de tre projekten är också en intressant aspekt, det blir dock för omfattande för att 
inkluderas i denna studie. 

1.5 Valda metoder 
● Kvalitativ litteraturstudie

● Dialog med näringslivshandledare samt akademisk handledare

● Intervjuer med drygt 10 personer som varit involverade i projekten genom metoden
ostrukturerad intervju

● Kvalitativ analys av det insamlade materialet
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Nulägesbeskrivning 
Följande kapitel redogör för studiens förutsättningar, en kortfattad beskrivning av Skanska och 
Stockholmshem samt information om de tre projekten. 

2.1 Skanska 
Skanska grundades år 1887 i Skåne och är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag 
som finns lokaliserade i 10 länder i Europa, främst norden, och USA. Den kärnverksamhet som 
Skanska bedriver i Sverige är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i och 
samtidigt sträva efter att vara ledande inom kvalité, grönt byggande, arbetsmiljö och etik (Skanska, 
2019). 

2018 uppgick Skanskas intäkter till ca 39 miljarder kronor för affärsområdet i Sverige och totalt till ca 
170 miljarder kronor i hela koncernen. Skanska arbetar aktivt för att möta regeringens mål om att 
uppnå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn år 2045. År 2018 var mer än tre 
fjärdedelar av omsättningen för Skanska Sverige klassificerat som grönt byggande enligt Gröna 
kartan, Skanskas metod för hållbart byggande. Gröna kartan har fyra fokusområden, energi, klimat, 
material och vatten där de arbetar för att uppnå målet att ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt 
(Skanska, 2019).  

Som utgångspunkt för allt Skanska gör finns Skanskas värderingar som alla är viktiga faktorer för det 
interna arbetet likväl som när de samarbetar med andra företag. En viktig del av arbetet är att 
säkerställa att värderingarna efterföljs i hela företaget samt när fler parter är involverade. De fyra 
värderingarna är: 

- Värna om livet
- Agera etiskt och öppet
- Bli bättre - tillsammans
- Vid kundens sida

 (Skanska, 2017) 

2.2 Stockholmshem 
Stockholmshem är ett bostadsföretag som ägs av Stockholms stad som i över 80 år producerat nya 
bostäder och erbjudit hem till stockholmarna. Idag är Stockholmshem det största bostadsföretaget i 
hela Stockholm med för närvarande drygt 55 000 hyresgäster och en årsomsättning som uppgår till ca 
2 478 miljarder kronor. Sedan 1937 har de varit med och utvecklat Stockholms stad och som en av 
bostadsmarknadens största aktörer arbetar de aktivt med att vara en förebild och främja en hållbar 
utveckling (Stockholmshem, u.å). 

I arbetet med nyproduktion har Stockholmshem utformat tre fokusområden för att försäkra sina 
hyresgäster att deras lägenheter är byggda utifrån rätt värderingar, dessa är: 

- Vi bygger för alla
- Vi bygger hållbart
- Vi bygger rättvist

För att erbjuda fler hem driver Stockholmshem en satsning där ambitionen är att bygga 140 000 
lägenheter fram till 2030. Där ingår både familjebostäder, studentlägenheter och tillfälliga bostäder för 
nyanlända. För att bidra till en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv strävar Stockholmshem bland 
annat efter att bygga för att uppnå miljöklassen Silver för Miljöbyggnad. De sociala frågorna inom 
hållbarhet är också en central del av Stockholmshems arbete där deras vision är att utveckla hållbara 
områden där hyresgästerna ges möjligheten att leva just hållbart (Stockholmshem, u.å).
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För Stockholmshem är det viktigt att deras entreprenörer, med deras underentreprenörer, är seriösa och 
har rätt värderingar med goda arbetsvillkor. I arbetet med att säkerställa detta har Stockholmshem 
sedan 2017, tillsammans med flera myndigheter och organisationer inom allmännyttan, gjort en 
satsning kallad Rättvist byggande. Stockholmshem leder arbetet och initiativet går ut på att de 
tillsammans arbetar mot målet att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på 
byggarbetsplatsen (Stockholmshem, u.å). 

2.3 De tre projekten 
2.3.1 Främlingsvägen 
Mellan januari 2012 och februari 2014 genomfördes projektet Främlingsvägen vilket innefattar 86 
hyresrätter fördelade i sex huskroppar. Projektet innebar en förtätning av redan befintlig bebyggelse 
där de nya husen är 4-6 våningar och har fasader klädda i cortenplåt. De sex byggnaderna är placerade 
på en sluttning och ligger i stadsdelen Midsommarkransen i Stockholm. I anslutning till ett av husen 
finns ett garage i suterrängvåningen (Skanska, 2012). 

Arbetsplatsen var under produktionen trång och påtagliga utmaningar fanns med logistiken då det 
byggdes på tre olika platser samtidigt, det låg en förskola med bibehållen verksamhet precis i 
närheten, marken var sluttande och grundläggningen var komplicerad då det bland annat fanns ett 
befintligt museum i bergrummet under fastigheten (Skanska, 2019). Stockholmshem och Skanska 
upprättade inför projektet gemensamma värderingar och ett måldokument för att styra arbetsmiljö, 
ekonomi, miljö och tid. Projektet genomsyrades av parternas gemensamma mål och strävan efter att 
uppnå ett så bra projekt som möjligt efter givna förutsättningar (Skanska, 2012). 

Bild 1. Främlingsvägen (Brunnberg & Forshed arkitektkontor, 2014) 
Bild 2. Främlingsvägen (Barabild.se, 2019) 
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2.3.2 Kvarteret Golvläggaren 
Kvarteret Golvläggaren genomfördes från september 2013 till mars 2016 och är flerfamiljshus med 
totalt 153st hyresrätter. Hyresrätterna är fördelade i tre huskroppar som är 7-8 våningar. Området 
ligger i stadsdelen Årstadal i Stockholm och var tidigare ett industriområde som revs för att ge plats 
för de nya bostäderna. De nya husen har en tung stomme av betong och fasader av tegel, puts och 
skivmaterial. I bottenvåningen på en av huskropparna har en livsmedelsbutik, en förskola samt ett 
garage tagit plats. Garaget går till viss del in i vad som var ett redan befintligt bergrum vilket sedan 
renoverades (Skanska, u.å). 

Från beställarens sida var kvalité, energi & miljö, kostnad, förtroende och tid viktiga parametrar för 
projektet. För att försöka möta detta under produktionen var byggarbetsplatsen en så kallad grön 
arbetsplats enligt Skanskas egna “miljömärkning” som handlar om att främja miljöarbetet i 
produktionen. Husen projekterades och byggdes också för att uppnå Miljöbyggnad Silver, detta 
ansökte de dock aldrig om då husens placering mot berget resulterade i reducerat ljusinsläpp. Några av 
de utmaningar projektorganisationen arbetade med var projektets placering som låg i direkt anslutning 
till tvärbanan och insprängt mot en bergvägg vilket gjorde det svåråtkomligt. Det var också 
resurskrävande då projektet krävde omfattande sprängarbeten, schakt och återfyllnad i nivåer 
(Skanska, u.å).  

Bild 3. Kv. Golvläggaren (Vstnordic.se, 2019) 
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2.3.3 Kvarteret Syllen 
Kvarteret Syllen påbörjades i mars 2015 och beräknas vara färdigställt och färdiginflyttat till 
sommaren 2019. Även detta projekt ligger i stadsdelen Årstadal i Stockholm och är i direkt anslutning 
till Kv. Golvläggaren. Projektet är fördelat i 12 delvis sammanbyggda huskroppar med totalt 357 st 
hyresrätter som är 5-7 våningar med en eller två indragna takvåningar. Ut mot gatan består fasaden av 
glaserat tegel i rött, orange, gult och grönt medan den mot innergården är putsad i vitt och grönt. Alla 
lägenheter förutom studentlägenheterna har balkong, uteplats eller terrass. Till projektet tillhör även 
två parkeringsgarage där det ena är i två plan samt en förskola (Stockholmshem, 2019). 

Även detta projekt var komplext med flera utmaningar där bland annat 35 000 m3 berg sprängdes bort 
i ett levande område med trafik och människor att ta hänsyn till. Åtkomsten till projektet var också 
begränsad då det låg ett spårområde precis intill. Likt Kv. Golvläggaren är även Kv. Syllen byggd med 
möjlighet att klassificeras med Miljöbyggnad Silver (Stockholmshem, 2019). Skanska fick uppdraget 
Kv. Syllen genom en option som ingick i avtalet för Kv. Golvläggaren. Detta innebar att de i anbudet 
för Kv. Golvläggaren upprättat ett kvadratmeterpris för vad Kv. Syllen skulle komma att kosta med 
villkoret att detta bara skulle lösas ut om Kv. Golvläggaren blev framgångsrikt. Då detta var fallet 
löses optionen därför in, riktpriset kom dock att ändras då det i efterhand framkom ny information som 
påverkade förutsättningarna för projektet (Intervjukandidat 2, personlig kommunikation, 9 april 2019).  

Bild 4. Kv. Syllen (Cmab.se, 2019) 

2.3.4 Gemensamt för de tre projekten 
I alla tre projekt har Stockholmshem först upphandlat en konsult för framtagandet av program- och 
systemhandlingar som sedan legat till grund för förfrågningsunderlaget. Skanska har i samtliga projekt 
blivit upphandlade i entreprenadformen ”totalentreprenad i samverkan”. Det innebär att de kommit in i 
skedet efter systemhandlingarna och ansvarat för bygghandlingarna och produktionen fram till 
överlämningen. Förutom att Stockholmshem och Skanska arbetat i samverkan har arbetssättet även 
inkluderat underentreprenörerna el, ventilation och rör. 

I arbetet med samverkan anlitades företaget Prolog som en extern partneringledare till alla tre projekt. 
Prologs del i projekten har innefattat ett antal fasta möten såsom uppstartsmöten, 
erfarenhetsåterföringsmöten samt ett antal workshops. Under projektens gång genomfördes också så 
kallade temperaturmätningar där ett antal frågor togs fram vid projektstarten som sedan följdes upp för 
att undersöka hur medarbetarna upplevde arbetet, vid behov genomfördes extra möten.  
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De tre projekten är sammanlänkade på flera sätt då förutsättningarna liknar varandra vad gäller 
upphandlingsförfarande och att flera medarbetare i projektorganisationen varit involverade i mer än ett 
projekt, detsamma gäller för flertalet underentreprenörerna och konsulter. Se utförligare i tabell 1. 
Husen i de tre projekten är dock olika där komplexiteten och omfattningen trappats upp allt eftersom 
vilket gör att det rent byggtekniskt inte varit någon upprepning, erfarenheter och tekniska lösningar 
har dock kunnat överföras mellan projekten. Något annat som skiljer projekten åt är att 
bygghandlingarna i de första två projekten tagits fram med traditionell projektering medan de i Kv. 
Syllen använde sig av visuell projektering.  

Övergripande information om de tre projekten 

Tabell 1. Övergripande redogörelse för några av de aktörer som varit delaktiga i de tre projekten 

Projektens placering 

Bild 5. Karta över de tre projektens placering (Googlemaps.se, 2019) 

Främlingsvägen Kv. Golvläggaren Kv. Syllen

Beställare AB Stockholmshem AB Stockholmshem AB Stockholmshem
Entreprenör Skanska Sverige AB Skanska Sverige AB Skanska Sverige AB
Entreprenadform Totalentreprenad i samverkan Totalentreprenad i samverkan Totalentreprenad i samverkan
Kontraktssumma Ca 140 Mkr Ca 254 Mkr Ca 417 Mkr
Projektering
Systemhandlingar Projektengagemang AB C&M Projekt AB C&M Projekt AB
Bygghandlingar PenArk CMH Projekt AB CMH Projekt AB
UE Installationer
Ventilation HH:s Ventilation AB HH:s Ventilation AB HH:s Ventilation AB
Rör Assemblin Sweden AB Assemblin Sweden AB Assemblin Sweden AB
El Ljus & Kraft Installationer Lidingö AB Ljus & Kraft Installationer Lidingö AB Ljus & Kraft Installationer Lidingö AB
Konsulter
Projektledare C&M Projekt AB C&M Projekt AB C&M Projekt AB
Partneringledare Prolog Bygglogistik AB Prolog Bygglogistik AB Prolog Bygglogistik AB
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Teoretisk referensram 
I följande kapitel redovisas den teori som är av betydelse för att skapa förståelse för studiens resultat. 
Kapitlet redogör i huvudsak för de två delarna samverkan och projektering då dessa behöver en 
utförligare förklaring. 

3.1 Samverkan 
3.1.1 Vad är samverkan 
I boken “Tillsammans för en bättre slutprodukt” skriven av Offrell, Nordlund och Dahlberg (2017) 
beskriver de att samverkan inte är entreprenadform utan att det är en samarbetsform som innebär att 
beställaren och entreprenören tillsammans bildar en projektorganisation där de med gemensamma 
resurser arbetar mot gemensamma mål. Utöver beställaren och entreprenören kan samarbetsformen 
även inkludera projektörer, konsulter, underentreprenörer och andra personer som är viktiga för ett 
projekt. 

I en intervju med partneringledaren Jimmy Dahlström från Prolog (personlig kommunikation, 29 april 
2019) berättar han att syftet med att arbeta i samverkan är att underlätta och effektivisera 
byggprocessen genom att prägla en ny samarbetskultur. Det gemensamma förhållningssättet ska leda 
till att de involverade, oavsett vilket företag de kommer ifrån, arbetar för projektets bästa. Syftet är 
också att hitta en strategi för hur samarbetet i ett projekt ska drivas på ett bättre sätt och att 
systematisera och strukturera arbetet istället för att lämna det åt slumpen. 

Vidare skriver Offrell et al. (2017) att samverkan kan tillämpas vid alla typer av entreprenadformer 
och att det redan i upphandlingen ska beslutas om metoden ska användas. Förutom av 
entreprenadform är samverkan oberoende av upphandlingsform, upphandlingsförfarande och 
ersättningsform, den justeras och anpassas istället utifrån projektets förutsättningar. Samverkan 
används med fördel i projekt där samarbetet kan påbörjas i ett tidigt skede då detta ger större 
flexibilitet för att gemensamt hitta kostnadseffektiva utformningar och lösningar. 

En exakt definition av vad samverkan innebär och betyder inom byggbranschen kan dock vara svår att 
hitta. Det finns nämligen inga allmänna bestämmelser kring detta, det är upp till varje enskild 
organisation att utforma sina egna bestämmelser. Förutom att varje organisation utformar sin egen 
definition kan denna också behöva anpassas inför varje projekt så att beställaren och entreprenörens 
vision stämmer överens (Offrell et al., 2017). 

Det finns dock ett antal gemensamma nyckelkomponenter som ofta förekommer när det gäller 
samverkan, dessa är: 

● Gemensamma mål
● Engagemang
● Tillit
● Gemensam konflikthantering

Utöver dessa är en central del i samverkan att ha så kallade öppna böcker där alla kostnader i projektet 
redovisas och är tillgängliga för alla involverade parter (Offrell et al., 2017). 

För att lyckas med samverkan krävs alltså ett gott samarbete mellan parterna där förtroende, öppenhet 
och tillit skapar trygghet mellan medarbetarna där de vågar lita på varandras erfarenhet och 
kompetens. Detta skapar en djupare lojalitet till projektet där alla känner delaktighet och engagemang 
vilket är en fördel vid problemlösning. Med samverkan ligger fokus på kvalité och mervärden istället 
för på kostnader vilket ger utrymme till utveckling och begrundande från andra perspektiv för att 
uppnå projektets bästa möjliga resultat. För att ett projekt ska leva upp till och arbeta i samverkan 
används oftast en partneringledare som kan vara någon av företagens egna anställda eller en extern. 
Något annat som sägs främja samverkansarbetet är om projektorganisationen har gemensamma 
lokaler då parterna har möjlighet att lära känna varandra mer. (Offrell et al., 2017). 
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I intervjun med partneringledaren berättar han att det viktigaste för att samverkan ska fungera är att de 
med ledande position i projektet är engagerade och tror på metoden, både beställare och entreprenör, 
gör de det kommer engagemanget att smitta av sig (J. Dahlström, personlig kommunikation, 29 april 
2019). Att sätta fingret på hur en lyckad samverkan uppnås är dock inte helt lätt då en av de viktigaste 
faktorerna, utöver de teoretiska riktlinjerna, är den mänskliga faktorn. Både individens egna 
egenskaper och hur individen fungerar i grupp, gruppdynamik (Eckerberg & Eriksson, 2017).  

Att företag använder sig av samverkan blir allt vanligare och är fördelaktigt vid komplexa projekt 
utförda under längre tid då parterna bygger upp en relation till varandra med större förtroende och 
tillit. Beställaren och entreprenören identifierar och förebygger även projektets risker i högre grad. Vid 
enklare projekt med lägre osäkerhet blir nyttorna med samverkan mindre då den tid och kostnad som 
investeras sannolikt inte hinner falla ut under projekttiden. Några av de förväntade nyttorna som 
samverkan kan leda till är en bättre arbetsmiljö, färre konflikter, att budgeten hålls, att tidsplanen 
hålls, ökad kompetensutveckling samt fler innovativa lösningar. Ett projekt utfört i samverkan behöver 
dock inte innebära att projektet blir framgångsrikt, det kräver mer av beställaren och entreprenören i 
form av engagemang och finns inte detta riskerar metoden att misslyckas (Offrell et al., 2017). 

Partneringledaren berättar vidare att det i samverkan är en fördel om entreprenören involveras i ett 
tidigt skede i projekteringen. Han menar att detta går att göra oavsett vem som är ansvarig för 
projektering genom att exempelvis anlita entreprenören som en konsult. Partneringledaren menar att 
detta är något som många hoppar över men att det är en stor fördel att få med produktionsperspektivet. 
Det säkerställer att handlingarna blir byggbara och entreprenören får en förståelse för varför det har 
ritats som det gjorts (J. Dahlström, personlig kommunikation, 29 april 2019). 

3.1.2 Samverkan eller partnering 
Ett begrepp som förekommer istället för samverkan är partnering. Det är dock inte alltid helt lätt att 
särskilja de olika begreppen då det finns delade meningar kring hur de skiljer sig åt. En del anser att 
samverkan och partnering betyder samma sak medan andra menar att skillnaden beror på i vilket skede 
beställaren och entreprenören börjar samarbeta, vilken ersättningsform som används eller hur djupt 
utvecklat samarbetet mellan parterna är.  

Skanska partnering 
Skanskas definition av partnering är att partnering är en fördjupad och utvecklad form av samverkan 
med tre huvudsakliga fokusområden: gemensamma mål, gemensam ekonomi och gemensam 
organisation. Skanska partnering är att skapa ett mervärde för beställaren och långsiktiga 
kundrelationer med visionen att desto mer beställaren och entreprenören arbetar tillsammans desto mer 
värde skapas för båda parterna över tid (Skanska, 2017). I den här studien kommer Skanskas definition 
av samverkan och partnering att användas. 

I ett samtal med en affärsutvecklingschef för samverkan berättar hen att det är en mognadsprocess att 
övergå från samverkan till partnering och att det krävs att parterna är utvecklingsorienterade och för en 
strategisk dialog för att skapa den mognaden (personlig kommunikation, 17 april 2019). 

3.1.3 Samverkan med hänseende till LOU  
Att beställaren lyder under LOU utgör inget hinder för att arbeta i samverkan. Däremot ställer lagen 
krav på att beställaren är tydlig med vilka kriterier upphandlingen kommer avgöras på (Urkraft, 2019). 
Enligt Sveriges riksdag (2007) ska den upphandlande myndigheten anta det anbud som erbjuds till 
lägst pris alternativt det anbud som genererar mest värdeskapande kompetens och då är det mest 
ekonomiskt lönsamma alternativet. Vid bedömningen för vad som anses vara det mest ekonomiskt 
lönsamma alternativet ska myndigheten ta hänsyn till ett antal olika kriterier såsom exempelvis pris, 
miljöaspekter, kostnader för drift, kvalitét, tekniska egenskaper, service, erfarenheter och kompetens. 
Det som samverkan innebär, att fokus i första hand inte ligger på priset utan på kvalité och att skapa 
mervärden, gör att kraven för att vinna upphandlingen inte bara fokuserar på entreprenörens 
erfarenhet och kapacitet. Fokus ligger också på att hitta de personer som har rätt kompetens och 
inställning för att driva ett projekt i denna typ av samarbetsform (Offrell et al., 2017).   
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3.1.4 Samverkan och den mänskliga faktorn 
Utöver de mer konkreta parametrarna nämnda i detta kapitel handlar samverkan till stor del om mjuka 
parametrar och den mänskliga faktorn. Goda relationer och gruppdynamik är centralt i samverkan 
vilket främjar ett gott samarbete mellan projektets parter (Eckerberg & Eriksson, 2017). 2013 
publicerade Susan A.Wheelan den andra upplagan av sin bok ”Att skapa effektiva team”. I över 40 år 
har A. Wheelan arbetat med att analysera och utvärdera de samspelsprocesser som alla arbetsgrupper 
går igenom innan de blir ett team. Enligt A.Wheelan innebär grupparbete att kompetensen och 
kunskapsbasen ökar vilket tillsammans med ett gott samarbete främjar arbetet att framgångsrikt klara 
av komplexa uppgifter. I boken separeras begreppen arbetsgrupp och team där en arbetsgrupp består 
av medlemmar som strävar efter att skapa gemensamma mål och utveckla en effektiv struktur för 
organisationen. Ett team däremot är en vidareutveckling av arbetsgruppen där de gemensamma målen 
redan etablerats och gruppen vet hur de produktivt ska uppnå dem.  

Enligt A. Wheelan går alla nya grupper igenom fyra karakteristiska stadier vilket är en nödvändighet 
för att utvecklas till högpresterande team. Dessa är schematiskt illustrerade i figur 1 nedan.  

Figur 1. Schematisk bild över arbetsgruppens resa mot att bli ett högpresterande team 

A. Wheelan beskriver att arbetsgruppens första stadie i huvudsak handlar om att skapa en trygg miljö 
där åsikter och idéer känns välkomnande. Ofta är gruppen till en början beroende av den utsedda 
ledaren för att skapa struktur och våga ta beslut som för arbetet framåt. Det andra stadiet kommer att 
utveckla gemensamma värderingar, effektiva tillvägagångssätt och mål. Först här kommer eventuella 
konflikter att uppstå vilket är oundvikligt men nödvändigt för att skapa ytterligare tillit och ett klimat 
där individerna känner sig fria att uttrycka sina åsikter och funderingar.

Det tredje stadiet innebär att gruppens engagemang och vilja att samarbeta har ökat. Gruppen 
anstränger sig i detta stadium för att stärka varandra och att ha en öppen kommunikation vilket ökar 
ansvarskänslan och bidrar positivt till gruppens prestation och framfart i att lösa en uppgift. I det fjärde 
och sista stadiet blir gruppen ett högpresterande team. Det arbete som lagts ner i de tidigare stadierna 
bidrar nu till att gruppen blivit ett sammansvetsat team där arbetets kvalité och kvantitet ökar markant. 
Att fortsätta vara ett högpresterande team är något som bevaras genom att öka medvetenheten om sitt 
arbete. Det handlar inte bara om att jobbet ska blir gjort utan det handlar om att det ska bli välgjort (A. 
Wheelan, 2013).  

3.1.5 Strategisk partnering 
I rapporten “Strategisk partnering” (Rhodin, 2012) skriver författaren att strategisk partnering innebär 
att en byggherre beslutar sig för att arbeta med samma entreprenör i flera projekt med syftet att 
kontinuerligt utveckla samarbetet och prestationerna tillsammans. Det aktuella arbetet som ska göras 
är inte alltid definierat i starten av arbetet. Det främsta syftet med strategisk partnering är att nyttja 
erfarenheter och att byggherren tillsammans med entreprenören utvecklar produkten. Vad detta kan 
leda till är sänkta kostnader, kortare ledtider, ökad kundnytta, en bättre kostnadskontroll och ett större 
värde för investeringen. 

Vidare skriver Rhodin att upprepning av liknande projekt i olika former funnits länge i den svenska 
byggsektorn men att det ofta är en låg grad av formalisering och att det sällan varit uttalat från första 
början, det är först i efterhand som fördelarna visat sig. Den effektivitet en lyckad strategisk partnering 
sägs leda till beror delvis på att entreprenören och de involverade i projekten lär känna byggherrens 
krav och behov samt att projektteamet under långa samarbeten lär känna varandra och lär sig hur de 
ska jobba effektivt tillsammans. 

Stadium 1: 
Tillhörighet 
och trygghet

Stadium 2: 
Opposition 
och konflikt

Stadium 3: 
Tillit och 
struktur

Stadium 4: 
Arbete och 

produktivitet
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Strategisk partnering lämpar sig när det finns någon typ av likhet eller grad av upprepning i projekten 
så att det går att ta till vara på en organisations lärande. Strategisk partnering lämpar sig också då 
tidsramen för projekten är begränsad då det kan eliminera icke värdeskapande moment mellan och 
under projekten. Några av de svagheter som Rhodin nämner om strategisk partnering är att 
nyckelpersoner kan komma att försvinna från projekten. Syftet kan också komma att försvagas om 
parterna inte är utvecklingsorienterade eller om upprätthållandet av engagemanget misslyckas bland 
projektmedarbetarna då detta kan leda till misstro. 

Vidare i rapporten skriver Rhodin att om Sverige ska lyckas industrialisera byggandet är strategisk 
partnering en väg att gå. Det skapar nämligen en plattform för upprepning och standardisering. Utöver 
i den privata sektorn går strategiskt partnering även att tillämpa i den offentliga sektorn. Rhodin 
berättar att det i princip är samma sak som vid en privat byggherre men att skillnaden ligger i att den 
byggherre som lyder under LOU får ingå ramavtal i längst 4 år innan en ny upphandling sker. Om 
entreprenören kan möta den offentliga byggherrens krav vid nästa upphandling är det dock fullt 
möjligt att fortsätta med strategisk partnering. Tidigare lyckade projekt kan då också användas som 
referensprojekt (Rhodin, 2012). 

3.2 Projektering 
Projektering innebär att genom handlingar och beskrivningar fastställa hur det färdiga byggnadsverket 
ska komma att se ut enligt byggherrens alla önskemål och krav. Projekteringen innefattar de tre 
delarna programhandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar. Vad som innefattas i respektive del 
behöver inte alltid vara helt tydligt utan är upp till den aktuella beställaren att bestämma (Révai, 2012). 

I en bok om byggprocessen av Uno Nordstrand (2008) förklarar han att projektering är ett lagarbete 
mellan projektörerna som alla måste ha ett nära samarbete under hela processen. De som deltar är 
projekteringsledaren som styr hela projekteringen tillsammans med projektörer så som arkitekter, 
byggnadskonstruktörer, VVS-konsulter, elkonsulter och brandkonsulter etc. Utöver detta kan 
representanter från beställaren och byggherren delta i projekteringsarbetet. De involverade i 
projekteringen måste hela tiden kommunicera och informera varandra om framdriften för att 
kollisioner mellan de olika disciplinerna inte ska uppstå. Kommunikation mellan projektörerna är med 
andra ord en nyckel för att lyckas med projekteringen, vilket inte alltid är helt okomplicerat. 

Det är i början av ett byggprojekt, under projekteringen, som möjligheten att påverka ett projekts 
slutgiltiga resultat är som störst, samtidigt som kostnaderna för eventuella förändringar är som lägst, se 
figur 2. Att lyckas med sin projektering är med andra ord fundamentalt för att uppnå ett lönsamt 
projekt. 

Figur 2. Figuren redogör för sambandet mellan kostnad och påverkan över tid i en byggprocess 
(Gould & Joyce, 2013). 
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3.2.1 Traditionell projektering 
Ett traditionellt projekteringsmöte hålls vanligtvis en gång varannan vecka vid ett stort bord med plats 
för alla där lokalen kan variera från gång till gång. Projekteringsledaren leder projekteringsmötet och 
tar då upp de frågor som kommit in inför mötet. Om projekteringsledaren inte besitter kunskap om 
området eller om frågan är ställd på ett sätt som denne inte förstår riskerar frågan att misstolkas. Det 
traditionella projekteringsmötet följer en fast dagordning istället för att fokusera på de frågor som 
behöver behandlas. Detta gör att mötet riskerar att bli onödigt långt och därmed mindre produktivt. 
Under mötet ansvarar projekteringsledaren, utöver att leda mötet, för att upprätta ett mötesprotokoll. 
Protokollet är utförligt skrivet och blir ofta långt. Efter mötet är det också projekteringsledarens ansvar 
att distribuera ut protokollet till berörda parter vilket kan ta lång tid. De frågor som behöver behandlas 
ligger under tiden vilande vilket gör processen onödigt ineffektiv (Wålstedh & Roslund, 2015).  

3.2.2 Visuell projektering 
I ett försök att effektivisera projekteringsarbetet har en metod kallad Visuell projektering blivit allt 
vanligare i byggsektorn. Visuell projektering är en typ av mötesstruktur som kan användas under 
projekteringen och som sedan 2014 varit en rekommenderad arbetsmetod för Skanska Sverige VG 
Hus med samarbetspartners (Skanska, 2018). Metoden har till syfte att effektivisera projekteringen 
genom kortare ledtider och utgår från de mjuka parametrarna där fokus är på människan och 
beteendevetenskapen snarare än på de tekniska verktygen (SBUF, 2006).  

Metoden är ett förhållandevis nytt arbetssätt i byggbranschen och härstammar från arbetssättet visuell 
planering som först togs fram av Toyota tillsammans med ett managementkonsultföretag. Målet då var 
att förkorta ledtider för utveckling av nya produkter. De kom fram till att teamwork, ledarskap, 
motivation och autonomi kan öka produktiviteten kraftigt. Visuell projektering syftar till att tydliggöra 
arbetsuppgifter, ansvar och leveranser av handlingar. Detta tillsammans med engagemang ökar 
möjligheten att uppnå en högre kvalitét i projekteringen samtidigt som tidsplanen hålls och rätt beslut 
fattas snabbare utan att för den delen öka resursinsatser (Wålstedt & Roslund, 2015). 

Enligt Grahm (2018) innebär visuell projektering i praktiken att digitala eller fysiska tavlor används 
för att få en visuell bild över vad som har gjorts och vad som behöver göras. För Skanska finns det tre 
olika hjälpmedel för denna metod som tagits fram med hjälp av Robert Grahm vilka är en till/från-
matris, visuell tidsplan och riskmatris.   

Hjälpmedel 1 - Till/från-matris 
Syftet med en till/från-matris är att redogöra för projektets utmaningar och prioriteringar vilket 
tydliggörs genom en tavla. Tavlan kan vara fysisk eller digital och består av en matris där de ansvariga 
disciplinerna i projekteringen finns listade. Innan mötet skickar mötesdeltagarna in sina frågor till 
projekteringsledaren vilket gör att mötesdeltagarna kommer väl förberedda till mötet. Under mötet 
placeras post-it lappar ut med frågor i den aktuella rutan i matrisen vilket tydliggör 
ansvarsfördelningen och status för respektive fråga. Under mötets gång protokollförs de punkter som 
diskuteras i mötet i en speciell beslutslogg. Respektive disciplin ansvarar sedan för att undersöka och 
komma fram till en lösning till nästa möte.  

Hjälpmedel 2 - Visuell projekteringstidplan 
Under en workshop upprättar projekteringsgruppen en tidsplan för projekteringen med utgångspunkt 
och milstolpar från projektets tidsplan. Allt eftersom projekteringen fortlöper stämmer sedan 
projekteringsledaren av framdriften. 

Hjälpmedel 3 - Riskmatris 
Alla de risker som kan tänkas uppstå inom ramarna för projektering visualiseras med hjälp av denna 
metod på en tavla. Projekteringsgruppen arbetar sedan tillsammans i en workshop för att identifiera, 
analysera och utvärdera riskerna. På de möten som sker veckovis diskuterar och beslutar 
projekteringsgruppen om de åtgärder som kan tänkas lösa risken i fråga. Åtgärderna dokumenteras 
under mötet i en beslutslogg. 
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Förutsättningar för att lyckas med metoden 
För att lyckas med användandet av visuell projektering finns ett antal punkter som är viktiga att 
fokusera på och jobba med, dessa är listade nedan: 

1. Täta beslutsmöten 
De visuella projekteringsmötena sker rekommenderat en gång varje vecka för att få en kontinuitet och 
snabbt uppnå en god gruppdynamik. Genom att hålla täta möten hinner deltagarna inte heller glömma 
vad som diskuterats på föregående möte, mötestiden brukar vara 1-2 timmar. 

2. Dedikerade projektdagar 
De projekteringsmöten som äger rum ska hållas samma dag och tid varje vecka. Beroende på 
projektets omfattning bokas halv- eller heldagar in där projektledningen ska finnas tillgängliga hela 
dagen.  

3. Gemensam projektyta 
Mötena ska med fördel hållas i samma lokal varje gång där lokalen är anpassad för projektets storlek. I 
de fall där fysiska tavlor används är detta en förutsättning då den visuella tavlan, samt ritningar och 
skisser, finns tillgängliga hela tiden. 

4. Lagarbetet i projektledningen 
En av de främsta nycklarna för visuell projektering är skapa delaktighet och engagemang genom att 
jobba tillsammans och hjälpa varandra. Från projektledningen är det viktigt att tydliggöra vem som är 
mötesledare respektive vem som skriver beslutsloggen redan från start. 

5. Delaktig och engagerad kund 
Att engagera och introducera visuell projektering för kunden är viktigt och görs med fördel redan i 
anbudet. Kunden bjuds in att delta i projekteringsmöten för att skapa god relation och öppenhet. 

(Grahm, 2018) 
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 Genomförandet  
I följande kapitel beskrivs studiens valda genomförandemetoder. Kapitlet redogör även för delarna 
litteraturstudie, intervjuer, samtal med sakkunniga samt kompletterande metoder.   

4.1 Litteraturstudie 
Examensarbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie där den första tiden handlade om att samla 
information om de tre projekten samt om de två organisationernas sätt att arbeta. Som hjälp till detta 
användes bland annat Skanskas intranät, Stockholmshems hemsida samt andra tillhandahållna 
dokument. Bland dessa fanns två erfarenhetsåterföringar från Främlingsvägen och Kv. Golvläggaren 
som har varit till särskild hjälp. Den andra delen i litteraturstudien bestod av insamling av information 
gällande byggprocessens olika delar och de samspelsprocesser som uppstår vid grupparbete. En viktig 
del har också varit att ta del av gamla examensarbeten för att få information.  

4.2 Intervjuer 
4.2.1 Intervjumetod 
Intervjuerna genomfördes genom en så kallad ostrukturerad intervjumetod (Sallnäs, 2007) vilket 
innebär att intervjun behandlar ett känt frågeområde för intervjukandidaten. Metoden går ut på att 
intervjuaren låter respondenten guida genom sina svar där svarsalternativen är icke-standardiserade, 
under intervjun får intervjuaren löpande ställa följdfrågor utan medveten styrning åt ett önskat svar. 
Intervjumetoden ställer höga krav på den som intervjuar då denne under intervjuns gång ska ställa 
genomtänkta frågor och samtidigt dra slutsatser för att ställa följdfrågor av betydelse och för eventuellt 
förtydligande.  

Denna metod av datainsamling kallas för empirisk forskning där resultatet blir ett kvalitativt material. 
Efter intervjun görs en analys av det kvalitativa materialet för att fånga upp det som är av betydelse för 
att besvara frågeställningarna. Empirisk forskning innebär kunskapsinsamling genom sinnesdata vilket 
innefattar allt som uppfattas genom våra sinnen. Ytterst få frågor är ja/nej-frågor där det är enkelt att 
tolka svaret, svaren blir istället mer utförliga vilket ger en djupare förståelse och mer trovärdighet då 
svaren begrundas utifrån respondentens egna tolkningar och erfarenheter (Ahrne et al., 2013). 

4.2.2 Utförande 
Inför intervjuerna upprättades en arbetsgång för hur intervjuerna skulle gå till och för att säkerställa att 
alla intervjuer genomfördes på samma sätt, se bilaga 1. Arbetsgången tillsammans med 
intervjufrågorna skickades sedan ut till intervjukandidaterna några dagar innan intervjun för att ge 
denne möjlighet att förbereda sig och känna sig trygg med frågorna. Ursprungspunkten för 
framställningen av intervjufrågorna har varit målformuleringen. Frågorna har arbetats fram 
individuellt till varje intervjukandidat för att vara anpassade till den roll personen i fråga haft i 
projekten. De flesta intervjufrågor har dock återkommit till samtliga av de intervjuade, se bilaga 2 för 
intervjufrågor. 

Alla intervjuer har spelats in och sparats som ljudfiler för att underlätta för dokumentationen och för 
att säkerställa att inga viktiga detaljer glömts bort. Anteckningar fördes också under samtliga 
intervjuer i förebyggande syfte om något tekniskt problem skulle uppstå. Efter intervjuerna gjordes en 
transkribering av inspelningarna med tillägg av noteringar på frågor som kompletterades i efterhand. 
Efter önskemål från Skanska är transkriberingarna från intervjuerna inte med i rapporten, dessa kan fås 
på begäran av författarna. 
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4.2.3 Urval av intervjukandidater 
Till studien genomfördes 11st intervjuer under loppet av sex veckor. Intervjuerna är till stor del 
grunden till denna studie som inte hade möjliggjorts utan de intervjuades medverkan. De 
intervjukandidater som valts ut till studien har haft olika roller i projekten och varit olika mycket 
involverade men anses alla som viktiga för att bilda en helhetsuppfattning av projekten. Majoriteten av 
de som intervjuats jobbar idag kvar medan ett antal inte längre jobbar kvar på samma arbetsplats eller 
har gått i pension. Intervjukandidaterna har alla flera års erfarenhet inom byggbranschen, från 7 till 
över 40 år. De flesta jobbar på Stockholmshem eller Skanska, övriga är konsulter eller 
underentreprenörer. 

Att antalet intervjukandidater uppgått till 11st är för att öka trovärdigheten att det material som 
analyserats inte enbart baserat på några få personers tankesätt. Antalet intervjukandidater bestämdes 
inte på förhand vilket enligt Ahrne et al. (2013) är en fördel då kvalitativa metoder varvat med analys 
under studiens gång får avgöra om fler intervjuer behöver genomföras tills en form av mättnad 
skapats. Nedan listas intervjukandidaternas roller samt i vilken utsträckning de varit involverade i 
projekten. 

Intervjukandidater 
 

 

Intervjukandidaternas delaktighet i projekten 

 
Tabell 2. Kartläggning över de intervjuades medverkan i projekten 

✔   - Delaktig i projektet 
✔* - Delvis delaktig i projektet 
 

Främlingsvägen Kv. Golvläggaren Kv. Syllen

Intervjukandidat 1 ✔* ✔ ✔ 
Intervjukandidat 2 ✔ ✔*
Intervjukandidat 3 ✔ ✔ 
Intervjukandidat 4 ✔*
Intervjukandidat 5 ✔* ✔ 
Intervjukandidat 6 ✔ ✔ 
Intervjukandidat 7 ✔ ✔* ✔*
Intervjukandidat 8 ✔* ✔ ✔ 
Intervjukandidat 9 ✔ ✔ 
Intervjukandidat 10 ✔ ✔ 
Intervjukandidat 11 ✔ ✔ ✔ 

Intervjukandidat 1 Projektchef Entreprenör 
Intervjukandidat 2 F.d. Projektchef Beställare 
Intervjukandidat 3 Projektstöd Beställare 
Intervjukandidat 4 Projektchef Beställare 
Intervjukandidat 5 Projektledare Konsult 
Intervjukandidat 6 Projektledare Underentreprenör 
Intervjukandidat 7 F.d. Projektchef Beställare 
Intervjukandidat 8 Projekteringsledare Konsult 
Intervjukandidat 9 Produktionschef Entreprenör 
Intervjukandidat 10 Partneringledare Konsult 
Intervjukandidat 11 Ombud Beställare 
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4.2.4 Styrkor och svagheter  
Att använda intervjuer som metod för att samla in material har många fördelar då det samlas in mycket 
material på kort tid. Det blir personligt och möjliggör observationer som inte går att göra på samma 
sätt vid en telefonintervju eller användandet av enkäter. En svaghet är att det är viktigt att komma ihåg 
att intervjun är ett resultat av ett samtal där det som sägs kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkt 
sig eller förstår (Ahrne et al., 2013).   

4.3 Samtal med sakkunniga 
Utöver intervjuerna har samtal med sakkunniga inom samverkan och projektering genomförts för att 
skapa förståelse och samla information som är relevant för att besvara studiens frågeställningar. Till 
dessa hör: 

- Person 1, Projekteringschef, Skanska 
- Person 2, Affärsutvecklingschef Skanska partnering 

För handledning under studiens gång har en regelbunden dialog förts med näringslivshandledare Åsa 
Jarder, Skanska, samt den akademiska handledaren Sven Dahlström, KTH. Avstämning gentemot 
studiens frågeställningar gjordes också med hjälp av Per Forsling, Stockholmshem. 

4.4 Kompletterande metoder 
Under studiens gång har den empiriska forskningen kompletterats genom granskning av fler 
tillhandahållna dokument gällande de tre projekten. Om det under intervjuerna varit tidsbrist eller om 
frågor dykt upp under analysen har dessa kompletterats via mail eller telefon för att förtydliga.  
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 Resultat  
I följande kapitel redovisas det resultat som framkommit under studiens gång. Det grundar sig på de 
intervjuer som genomförts tillsammans med tillhandahållna dokument. Som bilaga 3 till rapporten 
finns en sammanställning av de erfarenheter som överförts mellan projekten. 

5.1 Upphandling och förutsättningar 
En av de intervjuade berättar att med hänseende till att beställaren är en offentlig aktör som lyder 
under LOU finns det särskilda krav gällande upphandling. Hen berättar att det krävs ett 
genomförandebeslut från kommunfullmäktige för att påbörja byggnationen av stora projekt där 
kontraktssumman överskrider 300 miljoner kr och att upphandlingen av entreprenören inte kan 
påbörjas utan ett genomförandesbeslut. För få ett sådant beslut är kravet från Stockholms stad att 
detaljplanen ska vunnit laga kraft. Detaljplanen kräver mycket projektering vilket gör att 
systemhandlingarna i princip är färdiga när den är klar. 

Samma person berättar vidare att det varit tradition att beställaren upphandlat mestadels 
utförandeentreprenader vilket de delvis lever kvar i. På senare år har de dock haft en period där de 
upphandlat fler totalentreprenader, men att den blir styrd på grund av förutsättningarna. Hen berättar 
vidare att det vid totalentreprenader finns möjlighet att upphandla på flera sätt. Till exempel kan 
byggentreprenören involveras mer i projekteringen genom att upphandla denna i två omgångar, först 
vid systemhandlingarna eller tidigare och sen vid bygghandlingarna och utförandet. Hen tillägger att 
detta inte tillhör traditionen men att det blivit vanligare på senare år. Detta har dock inte varit fallet i 
något av de tre projekten.  

En annan av de intervjuade berättar att det finns en risk med totalentreprenader när beställaren gör den 
tidiga projekteringen för detaljerad. Är den för detaljerad blir det nästan en för styrd totalentreprenad 
vilket kan leda till förvirring om vem som står för funktionen och bär ansvaret om det uppstår 
problem. Samma person berättar att hen föredrar att beställaren ritar programhandlingarna med tydliga 
beskrivningar för att sedan utnyttja entreprenörens byggkompetens i den fortsatta projekteringen. En 
av anledningarna till varför beställaren valt att projektera program- och systemhandlingar utan 
entreprenören i de tre projekten uppges vara för att det funnits särskilda energikrav som skulle arbetas 
in vilket beställaren ville ha mer kontroll över, berättar en intervjukandidat. 

En av de intervjuade berättar att anledningen till varför beställaren initierade till att arbeta i samverkan 
i det första projektet, Främlingsvägen, var för att samverkan vid tidpunkten var något de inte var 
beprövade i men som blev allt vanligare i branschen. En annan intervjukandidat berättar att 
anledningen till att samma entreprenadform med samverkan även valdes till de två efterföljande 
projekten berodde på att de haft en god erfarenhet av arbetssättet i Främlingsvägen. En annan 
anledning var att det var stora projekt vilket ökar riskerna, berättar en av de intervjuade. Samma 
person menar att det vid samverkan ska vara öppna böcker och att den ersättningsform som valdes 
fördelade riskerna mellan parterna. 

I en intervju berättas det att kraven på projektorganisationen för de tre projekten trappats upp i takt 
med projektens komplexitet. Hen berättar att kraven vid upphandlingen inte bara var att få det mest 
fördelaktiga priset utan också att den organisation som offererades skulle ha erfarenhet och vara vana 
bostadsbyggare. De skulle även ha erfarenhet av att ha arbetat i samverkan tidigare. 
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5.2 Projekteringen 
Trots att de tre projekten varit lyckade på flera sätt har det under intervjuerna framkommit att det 
funnits vissa utmaningar med projekteringen. Följande avsnitt redogör för de synpunkter som varit 
mest framstående utifrån den datainsamling som gjorts under studiens gång.  

I alla tre projekt har Stockholmshem först upphandlat en konsult för projekteringen av 
programhandlingar och systemhandlingar, samma konsult fick sedan uppdraget att agera byggledare 
under produktionen. Skanska har sedan ansvarat för projekteringen av bygghandlingarna där de i sin 
tur anlitat en extern projekteringsledare till uppdraget. Av de tre projekten återges Främlingsvägen ha 
varit det minst komplexa projektet gällande exempelvis tekniska lösningar, de senare två projekten 
berättas ha ställt högre krav på de inblandade då projektens omfattning varit betydligt större. I de 
första två projekten användes traditionell projektering för framställandet av bygghandlingarna medan 
visuell projektering användes i det senaste. 

5.2.1 Projekteringens styrkor 
Utifrån en erfarenhetsåterföring som gjorts för Kv. Golvläggaren framkommer det att några av de 
delar som fungerat särskilt bra med projekteringen av bygghandlingarna är att projekteringen hållit 
budgeten, stommen varit väl projekterad och att den projekteringsledare som anlitats för 
bygghandlingarna varit bra trots att hen haft flera pågående projekt samtidigt. Annat som återges som 
positivt med projekteringen är att de kunnat dra nytta av upprepningen av projekten genom att 
exempelvis återanvända flera detaljer från Kv. Golvläggaren till Kv. Syllen. De har också tagit med 
sig erfarenheter från de tidigare projekten till de nästkommande för att undvika att samma misstag 
upprepas.  

5.2.2 Projekteringens utmaningar 
Flera av intervjukandidaterna berättar att det i framförallt Kv. Golvläggaren funnits vissa brister med 
samordningen av projektörerna vilket bland annat resulterat i krockar i produktionen. En av de 
intervjuade tror att detta hade kunnat förebyggas om projekteringsgruppen använt sig mer av 3D-
modeller. Något som också nämns i intervjuerna är att framförallt en av underentreprenörerna varit 
restriktiv med sin projektering, samma underentreprenör har heller inte haft tillräcklig med kunskap 
om de beskrivningar och standarder som de blivit tillhandahållna vilket resulterat i bristande 
handlingar. En person berättar att detta bland annat visat sig genom att det underlag som överlämnats 
till stomtillverkaren var felaktigt vilket senare ledde till att håltagningen i badrummen blev 
felplacerade. Problemet uppdagades i Kv. Golvläggaren där frågan lyftes i ett försök att undvika 
upprepning av samma misstag till nästkommande projekt, trots detta uppstod samma problem i Kv. 
Syllen. 

I erfarenhetsåterföringen som gjordes för Kv. Golvläggaren har det dokumenterats att det tillkommit 
sena kundjusteringar från den förskola och livsmedelsbutik som lokaliserades i ett av husen. 
Justeringarna gällde bland annat takhöjden och planlösningen där de sena ändringarna resulterade i att 
frågorna inte hann förberedas i tillräcklig omfattning. Denna erfarenhet var något 
projektorganisationen lärde sig av då de inför Kv. Syllen involverade brukarna till den förskola som 
skulle flytta i ett tidigare skede så att funktionskraven kunde lyftas tidigare.  
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Både i intervjuerna och i erfarenhetsåterföringarna har det framkommit att finplaneringen varit 
bristande i alla tre projekt. I Främlingsvägen fanns vissa brister gällande samordningen mellan 
konstruktören och landskapsarkitekten. Bristerna resulterade i att förändringar som gjorts i 
projekteringen inte upptäcktes förrän långt senare under projektet. I Kv. Golvläggaren var den 
huvudsakliga problematiken att både arkitekten och konstruktören haft en stram budget vilket 
resulterade i att systemhandlingarna stämplades om till bygghandlingar utan att alla frågor var lösta. 
Frågorna flyttades därför vidare till produktionen där de var tvungen att lösa frågorna på plats vilket 
ledde till en ökad produktionskostnad istället för en projekteringskostnad. En av de intervjuade 
berättar att finplaneringen även var problematisk i Kv. Syllen där den ursprungliga planeringen av 
innergården var onödigt kostsam. I ett försök att dra ner på kostnaderna beslutades det därför att 
handlingarna för finplaneringen skulle göras om. Problemet var att det aldrig gjordes några nya 
handlingar då frågan föll lite mellan stolarna, menar den intervjuade. Det slutade då med att det 
byggdes efter de ursprungliga handlingarna. 

I en erfarenhetsåterföring gällande Främlingsvägen står det att det under projekteringen av 
bygghandlingarna varit tidsbrist och att tidsplanen inte användes som ett verktyg för att underlätta 
avstämningen. En av intervjukandidaterna som varit involverad i projekteringen berättar att hen 
upplevt samma problem i Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen och önskar att det funnits mer tid för att 
granska handlingar, den bristande tiden har enligt samma person varit en av orsakerna till de krockar 
som uppstått i produktionen. 

Något annat som framgått under intervjuerna är att projekteringen av Kv. Golvläggaren brustit då de i 
projekteringsstadiet inte tagit hänsyn till byggordningen och inflyttningsordningen i tillräcklig 
utsträckning. Detta resulterade i att bland annat förråden låg i oordning vid första inflyttningen och att 
vissa av de boende då inte hade tillgång till förrådsutrymmena förrän senare. En av de intervjuade tror 
att detta kan ha berott på brister i systemhandlingarna vilket personen menar hade kunnat förebyggas 
om produktionen varit med tidigare för att få med produktionsperspektivet. Under intervjuerna har det 
också framkommit att det var samma problem med tvättstugorna som inte heller var färdigställda vid 
inflyttningen på grund av fel från projekteringen. När det var dags för Kv. Syllen kunde 
projektorganisationen se att det i systemhandlingarna var samma problem. Då detta upptäcktes i ett 
tidigare stadium kunde de då nyttja erfarenheten och förebygga problemet, berättar en av de 
intervjuade.  

Flera av de intervjuade berättar att om produktionen involverats tidigare hade det funnits en möjlighet 
att ta in fler aspekter och tidigare utveckla en förståelse mellan projektering och produktion. En 
intervjukandidat berättar att parterna genom detta hade kunnat tänka mer kostnadseffektivt gällande 
material och detaljlösningar i systemhandlingsskedet, utan att ha en produktion som står och väntar. I 
en erfarenhetsåterföring från Främlingsvägen framkommer det att det under projekteringen av 
bygghandlingarna varit ett bristande engagemang och ansvarstagande där det generellt upplevts som 
att flera frågor inte besvarats utan blivit kvarhängande genom flera möten. En av intervjukandidaterna 
berättar att det under projekteringen i Kv. Syllen fanns en viss otillgänglighet från några av 
projektörerna vilket ledde till att projekteringen drog ut på tiden. Detta resulterade i att de var tvungen 
att lägga fler timmar på projekteringen som därför blev extra kostsam. 
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5.2.3 Visuell projektering 
I en av erfarenhetsåterföringarna gällande Kv. Golvläggaren framkommer att frågan om att 
implementera visuell projektering tagits upp och att de då skapade en mognad för metoden inför 
nästkommande projekt. Under en av intervjuerna framkommer det dock att metoden aldrig användes. 
När det var dags för Kv. Syllen beslutades det att visuell projektering skulle användas vid 
projekteringen av bygghandlingarna. I intervjun med en av de som varit involverad i projekteringen 
berättar intervjukandidaten att visuell projektering inte är en metod som hen personligen föredrar att 
använda sig av. Den intervjuade förklarar att hen redan har en tillräcklig erfarenhet av projektering och 
att metoden är överflödig. Enligt hen kan metoden vara bra i startskedet då alla involverade i 
projekteringen får träffas mer och få vetskap om de andra inblandade. Något annat som framställs som 
positivt med metoden är att projekteringsgruppen tillsammans upprättar en tidsplan som alla är 
överens om och att engagemanget möjligtvis ökar. Hen tillägger att allt eftersom ett projekt fortskrider 
ebbar metodens ursprungliga syfte ut då de stora frågorna redan besvarats vilket gör att till/från-
matrisen enligt hen inte längre behövs.  

Samma person tycker också att protokollen i visuell projektering är bristfälliga och att frågor kan 
komma att glömmas bort om metoden används då de vid mötena inte går igenom disciplin för disciplin 
som vid traditionell projektering. Hen menar att projektörerna får tänka till på ett annat sätt vid 
traditionell projektering genom protokollet vilket de inte får vid de visuella projekteringsmötena. Den 
intervjuade berättar vidare att när hen startar igång en projektering själv, utan beställarens önskemål, 
föredrar hen att använda sig av traditionell projektering. Den intervjuade berättar att hen har tillräckligt 
med erfarenhet för att veta vilka frågor de olika projektörerna kommer ta upp vilket gör till/från-
matrisen överflödig för hens del.  

I ett samtal med en projekteringschef som inte varit involverad i de studerade projekten berättar hen att 
visuell projektering utvecklas ständigt och blir en allt vanligare metod för projektering av både 
systemhandlingar och bygghandlingar. Samma person berättar att metoden är extra fördelaktig vid 
komplicerade projekt där projekteringen är omfattande och tidskrävande. Några av de fördelar 
projekteringschefen redogör för är att metoden skapar ett särskilt engagemang hos de involverade då 
till/från-matrisen tydligt visar ansvarsfördelningen och att de korta mötena gör projekteringen mer 
effektiv. Det tilläggs också under samtalet att visuell projektering kräver mer av projekteringsledaren 
då denne måste förbereda sig mer inför varje möte för att hålla det effektivt och att det är viktigt att 
projekteringsledaren ställer rätt frågor. 

5.3 Produktionen 
I samtliga av de studerade projekten har Skanska ansvarat för produktionen vilket under intervjuerna 
berättats varit utmanande men väl fungerande. Följande text redogör för några av de styrkor och 
svagheter som nämnts angående detta utifrån den datainsamling som gjorts. 

5.3.1 Produktionens styrkor 
Under flera av intervjuerna framkommer det att något som varit särskilt viktigt för alla tre projekt är 
att det i projektorganisationen varit rätt bemanning, både från beställaren och entreprenörens sida. En 
av de personer som i samtliga intervjuer omnämnts varit särskilt betydande för projektets framdrift är 
produktionschefen som drivit både Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen. Produktionschefen har många 
års erfarenhet i branschen och i sin roll och berättas ha styrt projekten med en väl genomarbetad 
tidsplan och ett tydligt arbetssätt. ”Produktionschefen har en förmåga att styra upp. Det finns nog inte 
så många som har den kapaciteten, kunskapen och engagemanget som han har, och som är ute mycket 
på arbetsplatsen och har full överblick och kontroll på allt som sker” (Intervjukandidat 4, 2019). 

Flera av de intervjuade berättar att andra personer som varit särskilt viktiga för projekten är den 
nuvarande projektchefen på Skanska och alla tre projektchefer på Stockholmshem. Den nuvarande 
projektingenjören och två av arbetsledarna berättas också varit viktiga. Utöver det nämns det att 
Stockholmshems kundkoordinatorer, som varit med under Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen, fungerat 
särskilt bra och varit viktiga för projekten. Projektledaren för el som varit med i alla tre projekt samt 
de två senaste projektledarna, som hjälpt Stockholmshem, omnämns också under intervjuerna som 
viktiga. 
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Flera av de intervjuade berättar att något som fungerat särskilt bra i produktionen för Kv. 
Golvläggaren och Kv. Syllen är samarbetet mellan Stockholmshem och Skanska. Något som nämns i 
ett par av intervjuerna är att kontakten fungerat bra där intervjukandidaterna upplever att 
projektorganisationen arbetat mot ett gemensamt mål. I intervjun med produktionschefen berättar han 
att ”Vi har haft en otroligt bra kontakt med kundkoordinatorerna och Stockholmshems projektchef. 
Det har ju fungerat hur bra som helst, vi har jobbat mot samma mål” (Intervjukandidat 9, 2019). Något 
annat som under intervjuerna uppges ha fungerat särskilt bra är viljan att få nöjda kunder. En 
intervjukandidat berättar att projektorganisationen haft ett nära samarbete med Stockholmshems 
kundkoordinatorer och att Skanska gjort utryckningar så fort det varit någon felanmälan. 

Tre personer berättar att samarbetet exempelvis tagit sig i uttryck genom att beställaren och 
entreprenören hjälpts åt när det varit problem med en tredje part. Under både Kv. Golvläggaren och 
Kv. Syllen berättas det att Stockholmshem och Skanska gått tillsammans på flera möten för att försöka 
lösa eventuella problem, även om det egentligen var den ena partens ansvar. En annan person berättar 
att det har varit en tuff ekonomi i projekten vilket lett till att flera av de inblandade aktörerna behövt 
kompromissa för komma överens om kostnadsfördelningen. Personen upplever att kommunikationen 
för detta fungerat bra och att projektorganisationen tillsammans kunnat resonera för att lösa både stora 
och små frågor. 

Under intervjuerna och utifrån en erfarenhetsåterföring från Kv. Golvläggaren framkommer det att 
Skanska haft en bra uppföljning på ekonomin och kalkylen i produktionen. Bland annat har 
projektorganisationen kunnat se tillbaka på den förändringslista som gjordes för Främlingsvägen där 
erfarenheterna kunnat nyttjas för att hantera ÄTA-arbetena på ett bättre sätt. I samma 
erfarenhetsåterföring framkommer det också att projektorganisationen tagit reda på varför det blivit 
extraarbeten och därefter dokumenterat dessa på ett bra sätt.  

Flera av de intervjuade berättar att något som varit anmärkningsvärt under samtliga projekt är 
medarbetarnas engagemang i produktionen vilket bland annat visat sig genom att Skanska påvisat en 
vilja att lämna över en bra produkt till Stockholmshem. En intervjukandidat från beställaren berättar 
att Skanska ställt höga krav på sin egen organisation. Samma person berättar att detta resulterat i en 
trygghet hos beställaren som i sin tur visat engagemang tillbaka genom att vara tillgängliga och ge 
snabb respons. Det framkommer också under intervjuerna att det engagemang som 
projektorganisationen påvisat resulterat i en ambition och en vilja att göra det lilla extra. 

Att Skanska ställer höga krav på sin egen organisation gör att jag som beställare känner att 
jag vill vara mer delaktig, jag vill engagera mig så mycket som möjligt i alla frågor. Jag 
kanske till och med går ner djupare än vad jag egentligen är skyldig till för att jag vill att 
samarbetet ska fungera. Jag vill gärna vara med och lösa saker som kanske egentligen ligger 
utanför beställarens åtagande. Man känner att man vill bidra till att effektivt lösa frågor 
genom att svara snabbare, som ett exempel. (Intervjukandidat 4, 2019). 

 
Det var en engagerad organisation som ville mycket tror jag. Från båda håll, man ville att det 
skulle bli fina projekt. Och också att man försökte kämpa, upplevde jag, sen vet jag att 
Skanska ibland kunde bli trötta på oss när de gav oss förslag på billigare material etc. och vi 
sa nej men det tycker jag ändå visar på att ambitionen är där, för bra samarbete 
(Intervjukandidat 2, 2019). 

 
Under intervjuerna berättar flera personer att något som varit särskilt fungerande i produktionen under 
Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen är mötena som berättas haft en bra struktur. Två personer berättar att 
det varit en tydlig uppdelning med möten för bland annat ekonomi, installationssamordning, tak- och 
fasad, samordning, platsledning och mark där mötena i princip alltid varit på samma utsatta dag och 
tid varje eller varannan vecka. Det berättas att det varit en väldig ordning och att protokollen skickats 
ut senast en dag efter mötet. När det dykt upp frågor under mötena har dessa försökt lösas snabbt 
vilket inte varit lätt då det varit mycket folk involverade i projekten, säger en av intervjupersonerna. 
Flera av de intervjuade berättar att den mötesstruktur som efterföljts skapat en effektivitet och att 
arbetet med att snabbt försöka svara på olösta frågor skapar ett driv och engagemang som fungerat 
väldigt bra.   
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Flera av intervjukandidaterna berättar att något som varit särskilt utmärkande i produktionen av Kv. 
Golvläggaren och Kv. Syllen är den upprättade tidsplanen. En person berättar att produktionschefen 
styrt hela produktionen utifrån tidsplanen och att den varit oerhört genomarbetad och effektiv. Samma 
personer säger att den hela tiden efterföljts och stämts av kontinuerligt. Att tidsplanen varit väl 
fungerande tror den intervjuade beror på produktionschefens många år av erfarenhet. 

Tidsplanen var så pass genomarbetad att vi till och med fick besiktningstidsplanen ett år 
innan som var stämplad och färdig. Produktionstidsplanen uppdaterades hela tiden, vi fick en 
ny uppdaterad varje vecka som gällde i tre veckor framåt utöver då den huvudtidplan som 
fanns. Och de tidsplanerna höll varenda gång (Intervjukandidat 6, 2019). 

 

5.3.2 Produktionens utmaningar 
I både erfarenhetsåterföringarna och intervjuerna framkommer det att det under produktionen funnits 
vissa brister gällande några av underentreprenörerna. Bland annat framkommer det att det varit 
problem med företaget som arbetade med marken i Främlingsvägen. En person berättar i en intervju 
att en av underentreprenörerna fungerade mindre bra i samtliga projekt gällande att redovisa ekonomi 
och att arbeta i samverkan. Samma person berättar att hen uttryck en önskan om att byta ut 
underentreprenören men att så inte blev fallet. Varför de ändå fick fortsätta tror den intervjuade beror 
på att de ansågs vara inkörda i projekten och att det blivit mer kostsamt att byta ut dem i det läget.  

Det framkommer i erfarenhetsåterföringarna och i intervjuerna att det varit en utmaning att samordna 
installationsentreprenörerna i alla tre projekt. En person berättar att detta bland annat berott på 
kommunikationsproblem bland underentreprenörerna själva, hög omsättning på personal och en viss 
brist på tydlighet från entreprenören i startskedet. Eftersom att problemet uppmärksammats i de 
tidigare projekten och Kv. Syllen var om än mer komplext, anlitades en extern installationssamordnare 
för att förebygga upprepning av samma problematik. En annan intervjukandidat berättar att beställaren 
haft vissa krav på vilka underentreprenörer de vill anlita gällande bland annat arbetet med installation 
av garageportar och hissar. Detta upplevs ha försvårat samordningen aningens då entreprenören behövt 
samordna detta via beställaren, gällande exempelvis leveranstider och logistiklösningar. 

I både en av erfarenhetsåterföringarna och en av intervjuerna har det framkommit att 
systemhandlingarna, i projekt Kv. Golvläggaren, till en viss grad stämplades om till bygghandlingar 
utan att de granskas ordentligt. Vissa frågor som varit olösta från projekteringen förflyttades och 
behövde då istället lösas ute i produktionen. En intervjukandidat berättar att det bland annat visat sig 
genom många felaktiga håltagningar i badrummen vilket berott på att installatörerna inte lämnat ett 
korrekt underlag till stomtillverkaren. Håltagningen fick då göras om i efterhand. Den intervjuade 
berättar att problemet uppmärksammades i Kv. Golvläggaren men att det trots det ändå återkom 
samma problem i Kv. Syllen. 

5.4 Överlämningen 
Under intervjuerna har det framkommit att projektorganisationen arbetat aktivt med att lämna över 
fina produkter med noll fel vid inflyttningen. Följande text redogör kortfattat för överlämningen 
utifrån den datainsamling som gjorts. 

5.4.1 Överlämningens styrkor 
I Främlingsvägens erfarenhetsåterföring framkommer det att det varit noll fel vid inflyttningen. Under 
intervjuerna framkommer att det även i Kv. Golvläggaren varit noll fel vid inflyttningen vilket beskrivs 
som anmärkningsvärt och svåruppnåeligt. I dagsläget har den slutgiltiga överlämningen av Kv. Syllen 
inte ägt rum, vid de delöverlämningar som varit har det även där varit noll fel. Vad detta beror på tror 
flertalet av de intervjuade är tack vare att produktionen haft ett fokus på att lösa olösta frågor och att 
nollställa alla protokoll från arbetsmötena. Det framgår också i erfarenhetsåterföringen från Kv. 
Golvläggaren att beställaren bjudit in entreprenören till ett inflyttningsmöte för att få bättre förståelse 
för parternas problemställningar och tydliggöra överlämnandet.  
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En av de intervjuade berättar att något annat som varit välfungerande med överlämningen är att de 
lyckats hålla den upprättade tidsplanen för inflyttningen av de olika deletapperna i samtliga projekt. 
En annan person berättar att den välfungerande produktionen i Kv. Syllen resulterat i att projektet 
kommer lyckas bli färdigställt en månad tidigare än planerat. I ett par intervjuer framkommer det att 
den överlämning som hittills genomförts för Kv. Syllen varit välfungerande där de felanmälningar 
som gjorts av de inflyttade prioriterats och följts upp snabbt.  

5.4.2 Överlämningens utmaningar 
I erfarenhetsåterföringen från Främlingsvägen redogörs det för att det var problem med systemet 
gällande felanmälningarna där det saknades tydlighet om vem som ansvarade för att åtgärda vad. För 
Kv. Golvläggaren fastslogs det att det behövdes tydligare information till beställaren om vilka ytor 
som skulle göras tillgängliga i samband med inflyttning, då en del förråd var felplacerade exempelvis. 
Något annat som identifierades vara problematiskt med överlämningen för Kv. Golvläggaren var att 
det var svårt att samordna överlämningen till förskolan och livsmedelsbutiken på grund av flera 
sidokontrakt hos beställaren vilket gjorde det svårt för entreprenören att veta vad som var avtalat.  

5.5 Övrigt 
Följande avsnitt redogör för det som inte nämnts i ovanstående resultat men som framkommit under 
datainsamlingen och anses vara relevant för att besvara studiens frågeställningar. 

5.5.1 Nyckelpersoner 
Något som nämns i flera av intervjuerna är att det generellt i byggbranschen, särskilt i Stockholm, är 
problematik kring den höga personalomsättningen. En person berättar i sin intervju att när medarbetare 
slutar försvinner mycket av den historik som erhållits under projekttiden vilket kan bromsa ett projekts 
fortsatta framfart. De erfarenheter som annars hade kunnat föras vidare till nästkommande projekt går 
istället till spillo.  

Under intervjuerna framkommer att entreprenörens projektorganisation varit mer intakt genom de tre 
projekten än vad beställarens varit. En av de intervjuade berättar att det varit lyckosamt att flera 
nyckelpersoner stannat kvar under speciellt Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen vilket den intervjuade 
anser är ovanligt. Samma person säger också att det varit olyckligt att beställaren bytt projektchefer tre 
gånger. En annan intervjukandidat berättar att det är viktigt hur ett projekts arbetsgrupp sätts ihop och 
att rätt person med rätt kunskap är på rätt plats för att arbetet ska fungera.  

Om underentreprenörer för installationerna berättas det att även om det varit samma företag 
involverade i alla tre projekt har de flesta personerna bytts ut. För el har det till exempel varit samma 
ledningsgrupp under Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen men olika montörer. Eftersom att ledningen var 
densamma berättas detta ändå ha fungerat bra då de kunde överföra information mellan projekten. För 
en annan underentreprenör berättas ledningsgruppen ha bytts ut flera gånger vilket upplevts som 
rörigt. 

Hantering av när nyckelpersoner slutar 
En av de intervjuade berättar att det ofta är en utmaning att introducera nya personer i projekt då det 
kan vara svårt att hitta tid för att överlämna på ett bra sätt och om tiden finns är det svårt att återge 
historiken då den ofta är omfattande. Det uppstår en klyfta vid överlämningen där information 
försvinner och den nya medarbetaren kanske jobbar på ett helt annat sätt än vad den tidigare gjorde. 
Under intervjuerna har det framkommit att entreprenören inte haft någon speciell strategi vad gäller 
hanteringen av när nyckelpersoner slutar men att de försökt att bibehålla kärnan i projekten.  

Att beställarens projektchef bytts ut tre gånger omnämner en intervjukandidat som olyckligt, det har 
dessutom funnits ett glapp mellan att den tidigare anställde slutat och den nya börjat. För att täcka upp 
det anlitades en projektledare som kunde överföra information, detta uppges i intervjuerna har fungerat 
bra även om det inte är optimalt. Den anlitade projektledaren har också bytts ut tre gånger under de tre 
projekten men lyckligtvis har projektledarnas och projektchefernas anställning överlappat varandra. 
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Vad gällande hanteringen av när anställda i projektorganisationen slutar säger en av de intervjuade att 
det är viktigt hur beställarens projektorganisation ser ut kontra entreprenörens. Hen berättar att det är 
viktigt att de båda grupperna känner förtroende för varandra och att de jobbar tillsammans som ett lag 
för att täcka upp när någon slutar och för att hjälpa de nytillsatta in i projektet. Något som två personer 
nämner under intervjuerna är att det är lika viktigt att nya personer introduceras på ett bra sätt som att 
våga hantera de personer som inte fungerar i projekten. I en intervju förklaras det att ur ett 
samverkansperspektiv är det viktigt att de ledande i projektet verkligen tror på metoden och om någon 
inte gör det, borde denne kanske arbeta i något annat projekt. 

5.5.2 Trivsel på arbetsplatsen 
Det framkommer i flera intervjuer att medarbetarna i projektorganisationen trivts på arbetsplatsen och 
att det bland medarbetarna varit en god stämning. En av de intervjuade som anställdes till Kv. Syllen 
berättar i sin intervju att hen kunde känna av att det var ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen 
där hen kände sig välkommen och fort bekväm. Samma person berättar att under tiden som 
Stockholmshem renoverade sina lokaler valde hen att förlägga hela sin arbetstid ute på projektet för att 
hen trivdes bra och tyckte om att vara där, vilket är ett bra betyg menar den intervjuade. 

En person berättar att i det senaste erfarenhetsmötet, gjord för Kv. Syllen, framkommit att de i 
projektet tycker om att jobba tillsammans och att de samtidigt kan skilja på jobb och privatliv. 
Personen berättar att de i projekten lärt känna varandra väl då det varit så långa projekt. Samma person 
berättar också att det är viktigt att vara professionell för att den utvecklade vänskapen inte ska påverka 
beslut om till exempel ekonomi, vilket hen tycker har fungerat bra under projekten.  

5.5.3 Samverkan i projekten 
Utifrån de intervjuer som genomförts har det framkommit att det råder delade meningar huruvida 
inställningen till samverkan är och huruvida arbetssättet efterlevts i projekten. 

Förutsättningar för samverkan i projekten 
Den ersättningsform som använts i alla tre projekt har varit ett riktpris tillsammans med en rörlig 
incitamentsdel där incitamentsdelen varierat i de olika projekten. Om detta nämns det både fördelar 
och nackdelar. Incitamentsdelen sägs fördela riskerna mellan beställaren och entreprenören samtidigt 
som det kan vara svårare att redovisa ekonomiskt. En av de intervjuade berättar att användandet av en 
incitamentsdel vid samverkansprojekt kan vara ett hinder då det begränsar möjligheten att arbeta i 
samverkan fullt ut. En annan av de intervjuade berättar att det i samverkan inte är meningen att varken 
beställaren eller entreprenören ska göra någon jättevinst utan att målet är att hamna så nära riktpriset 
som möjligt, annars finns det inget förtroende kvar mellan parterna menar hen. För att uppnå 
samverkan i projekten var ett av kraven i upphandlingen att den entreprenör som antogs skulle tillsätta 
en organisation med erfarenhet av att ha jobbat i samverkan tidigare. 

Under intervjuerna framkommer det att beställaren inte har några särskilda föreskrifter för deras sätt 
att se på samverkan och hur de ska efterlevas i projekten. Någon intern utbildning för detta finns inte, 
istället är en viktig del för medarbetarnas arbete att de som har erfarenhet av samverkansprojekt delar 
med sig av detta. Från intervjuerna framkommer det också att det förmodligen inte är många 
medarbetare som arbetat med samverkan tidigare. Vid projekt som ska utföras i samverkan anlitar de 
vanligtvis en partneringledare som utbildar de involverade i projektet för att försöka säkerställa att 
metoden efterföljs. 
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Projektmedarbetarnas inställning till samverkan 
Under intervjuerna fick samtliga personer frågan huruvida deras inställning är till arbeta i samverkan. 
Svaret på frågan är varierande men de flesta som intervjuats ställer sig mestadels positiva till att arbeta 
med metoden. De menar att det finns flera positiva delar då det är ett funktionellt sätt att arbeta på men 
att det är personberoende och att även om det inte varit uttalat att det var just samverkan, hade 
resultatet varit detsamma. Två personer tycker att samverkan är den metod som fungerar allra bäst och 
att det är den metod som alla projekt borde drivas i. En person förespråkar inte metoden alls utan 
tycker att arbetssättet efterföljts ändå utan att begreppet skrivs ut och att det bara kostar pengar att 
anlita en partneringledare. En annan av de intervjuade framhåller att hen förespråkar metoden men att 
det också kan vara svårt att sätta fingret på vad det innebär då det handlar mycket om mjuka 
parametrar.  

En av de intervjuade från beställarsidan berättar att hen tror att det finns en stor skepsis mot att arbeta 
med samverkan med löpande räkning och tror att flera projektchefer skulle föredra att arbeta med en 
traditionell totalentreprenad med fast pris. Hen menar att det fungerar så länge ekonomin går ihop men 
att det kan uppstå förvirring om vem som ska stå för kostnaden av att någon byter jobb eller att det i 
projektet uppstår konflikter på grund av en felbedömning med negativ påverkan. Samtidigt påpekar 
intervjukandidaten att hen ändå är kluven och tror att branschen är intresserad och mogen för 
långsiktiga samarbeten men att ersättningsformen tär på samarbetet.  

Vad är viktigt för att samverkan ska fungera bra 
Av de som intervjuats och varit involverade i projekten nämner samtliga att något som är av särskild 
vikt för att lyckas med ett projekt är de personer som är involverade. En person berättar att det är 
betydelsefullt att en projektorganisation vid nya projekt snabbt bygger upp en ömsesidig tillit där 
medarbetarna känner engagemang och förtroende för varandra. Samma person berättar också att hen 
tycker det är viktigt att alla i projektet jobbar för projektets bästa och tillsammans försöker hitta 
lösningar vilket kan innebära kompromisser från båda parter. 

En av de intervjuade menar att det handlar om inställning och berättar att om mentaliteten och 
engagemanget inte finns hos projektorganisationen fungerar inte samverkansarbetet. En annan 
intervjukandidat berättar att alla projektmedarbetarna måste vara på tårna för att nå målet i en 
samverkansentreprenad. Hen fortsätter vidare och berättar att ett projekt utfört i samverkan kräver mer 
personliga resurser då det är väldigt mycket möten. Hen menar att samverkan kräver att entreprenören 
har de rätta medarbetarna och att dessa har erfarenhet av att ha jobbat med metoden förr. En annan 
intervjukandidat berättar att något som är viktigt med samverkan är att projektet ska hamna nära 
riktpriset och att beställare och entreprenör är öppna med resultatet för att skapa förtroende. 
Intervjukandidaten tillägger att hen tycker att det var något som uppnåddes för Kv. Golvläggaren. 

Hur projekten levt upp till att arbeta i samverkan 
De flesta som intervjuats tycker att projekten för det mesta levt upp till att arbeta i samverkan. Flera 
nämner att samarbetet mellan Stockholmshem och Skanska är något som fungerat särskilt bra under 
alla tre projekt där de tillsammans arbetat mot samma mål. En person berättar att trots många års 
erfarenhet i branschen har hen inte jobbat i samverkan på samma sätt innan som i dessa projekt. Enligt 
hen ligger skillnaden i personalen och att Stockholmshem och Skanska haft en bra kontakt. På frågan 
om huruvida projekten levt upp till att arbeta i samverkan svarar den nuvarande produktionschefen 
”Men vad är samverkan, ja det är ju samarbete, här vill vi ju arbeta tillsammans så kortare beslutsvägar 
skulle jag säga. Det kanske hade varit striktare i andra arbetsformer” (Intervjukandidat 9, 2019). 

En person tycker att projektet som hen varit involverad i fungerat som det brukar göra och märkte inte 
av att projektet utförts i samverkan. Enligt hen handlar det om personerna och att det fungerar bra ändå 
om det är kompetenta medarbetare. Intervjukandidaten tillägger dock att det varit enklare att komma 
igång med arbetet i det projekt hen var involverad i efter ett samverkansmöte då detta resulterade i att 
projektorganisationen lärde känna varandra lite snabbare. En annan person berättar att hen tycker att 
projekten levt upp till samverkan i det stora hela men att det såklart alltid finns saker som kunnat göras 
annorlunda. Enligt samma person har det fungerat bra med partneringledaren under alla tre projekt 
som hjälpt till att sätta upp mål och följt upp detta samt hanterat eventuella problem som uppstått. 
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Flera personer nämner i intervjuerna att något som varit problematiskt i projekten är speciellt en av de 
underentreprenör som varit med i samverkansavtalet. Två personer berättar att de bland annat haft 
vissa svårigheter med att redovisa ekonomin och förstå den rörliga delen med incitamentsavtalet. Flera 
personer nämner även att det varit problem att involvera samma underentreprenör i samverkansavtalet, 
både kontraktsmässigt och i tankesättet. Bland annat var det under Kv. Golvläggaren problematik med 
kommunikationen då underentreprenören haft vissa svårigheter med att kommunicera med övriga 
installatörer, de mer eller mindre bara monterade upp sina saker vilket resulterade i krockar med de 
övriga installatörerna, berättar en av de intervjuade. Detta ledde till frustration och en del konflikter på 
byggarbetsplatsen.  

En av de intervjuade nämner att samverkansarbetet för underentreprenörerna sinsemellan kom igång 
sent under Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen. Intervjukandidaten berättar vidare att den bristande 
kommunikationen och felen i produktionen lett till förlorad tid och material. Hen uttrycker en önskan 
om att samverkansarbetet borde kommit igång tidigare. Ifrån en annan intervju framkommer det att 
detta var en fråga som togs med till Kv. Syllen där det anordnades en workshop vid projektets start i 
ett försök att främja samverkansarbetet.  

5.5.4 Betydelsen av att ha arbetat i tre efterföljande projekt 
De flesta av de intervjuade uttrycker att det varit positivt att ha jobbat i tre efterföljande projekt där 
flera personer varit delaktiga i mer än ett projekt. Huruvida de erfarenheter som genererats nyttjats och 
förflyttats till nästa projekt råder det dock delade meningar om. En del erfarenheter har tagits vidare 
till nästkommande projekt på ett medvetet sätt där upprepning av samma misstag kunnat förebyggas 
medan andra erfarenheter uppmärksammats men resulterat i att samma misstag upprepats i nästa 
projekt ändå. En person säger i sin intervju att de genom att ha upprepade projekt tagit med sig 
erfarenheter medvetet men också mycket omedvetet. Hen fortsätter sedan och berättar att det inte är 
säkert att upprepningen upplevts som positiv om det första projektet inte fungerat bra och de ändå varit 
tvungen att fortsätta jobba tillsammans. 

Flera personer berättar under intervjuerna att upprepningen av projekten varit fördelaktigt då 
projektorganisationen lärt känna varandra på ett djupare plan och att medarbetarna vet hur alla jobbar 
och vilka krav de kan ställa på varandra. En intervjukandidat berättar att det tar ganska lång tid för en 
projektorganisation att lära känna och våga lita på varandra. Efter en tid skaver medarbetarna av det 
mest fyrkantiga så att organisationen istället går som ett kugghjul, fortsätter den intervjuade. När detta 
väl uppnåtts är det kanske inte så mycket kvar av projektet längre. Intervjukandidaten fortsätter och 
berättar att genom upprepade projekt med samma organisation kan startsträckan det tar för 
arbetsgruppen att komma till ett visst stadie, delvis hoppas över. En annan av de intervjuade berättar 
att en fördel med att vara en sammansvetsad projektorganisation redan från början är att medarbetarna 
redan hittat sina roller och vet vad de kan förvänta sig av varandra. 

Det finns en historik mellan Skanska och Stockholmshem som gör att det finns en stor fördel med att 
faktiskt kunna se tillbaka på hur man löst tidigare problem och vilka lösningar som fungerat bäst. 
Förändringslistan från Främlingsvägen, små saker kan ha stor betydelse. ”Bra relationer ska man inte 
ta för givet, det är något som byggs upp och har man inte samma inställning så går det inte” 
(Intervjukandidat 1, 2019). 
 

  



27 
 

 Analys 
I följande kapitel redovisas den analys som gjorts utifrån studiens resultat vilket sammanfattar 
projektens framgångsfaktorer och utmaningar. Samverkans betydelse för projekten diskuteras i 
kapitlet Diskussion då samarbetsformen är svår att konkretisera.  

6.1 Framgångsfaktorer i projekten 
Framgångsfaktorer sammanfattat 

● Nyckelpersoner 
● Samarbetet mellan Skanska och Stockholmshem 
● Projektorganisationens engagemang 
● Tidsplanen i produktionen 
● De gemensamma lokalerna 
● Tydlig beställare 
● Entreprenören levererar 
● Fokus på nöjda kunder 
● Mötesstrukturen i produktionen 
● Tre efterföljande projekt 

Nyckelpersoner 
Utifrån resultatet framgår det att något som varit avgörande för de tre projektens framgång är de 
personer som varit involverade i projekten, så kallade nyckelpersoner. De medarbetare som framhålls 
som särskilt viktiga kommer från både beställaren och entreprenören, flera har varit delaktiga i mer än 
ett projekt. 

Samarbetet mellan Stockholmshem och Skanska 
De flesta intervjukandidater nämner att något som fungerat särskilt bra i alla tre projekten är 
samarbetet mellan Stockholmshem och Skanska. De menar att det varit en gott arbetsklimat i alla tre 
projekten med engagerade medarbetare vilket resulterat i ett bra samarbete. Flera personer uttrycker att 
kontakten mellan de båda parterna har varit utöver det vanliga och att de tillsammans jobbat för 
projektets bästa. Ingen av de intervjuade ställer sig negativa till hur samarbetet under projekten 
fungerat.  

Projektorganisationens engagemang 
I både erfarenhetsåterföringarna och intervjuerna framkommer det att något som varit utmärkande för 
framförallt Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen är projektorganisationens engagemang under framförallt 
produktionen och överlämningen. Engagemanget berättas ha smittat av sig vilket resulterat i att 
projektmedarbetarna velat anstränga sig ännu mer för projektets bästa. 

De gemensamma lokalerna 
Någonting annat som varit viktigt för projekten är de gemensamma lokalerna, uttrycker flera av de 
intervjuade. Under Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen har projektledningen och installatörerna som 
medverkat i samverkansavtalet haft en gemensam etablering. Flera av de som intervjuats menar på att 
detta har bidragit till den goda stämningen då det funnits en naturlig plats att träffas på där 
arbetsgruppen lärt känna varandra på ett mer personligt plan utöver det yrkesmässiga.  

Tydlig beställare 
Att både beställaren och entreprenören gjort sin del av avtalet är också något som sägs ha fungerat bra 
under projekten. Flera personer berättar att Stockholmshem varit en tydlig beställare och att 
projektcheferna varit snabba med att leverera svar vilket gett produktionen förutsättningar för att 
fortsätta.  

Entreprenören levererar 
I flera av intervjuerna framgår det att beställaren varit nöjd med entreprenören i framförallt 
produktionen. Skanskas produktionschef under de senaste två projekten berättas ha styrt produktionen 
på ett organiserat och medvetet sätt vilket engagerat övriga projektmedarbetare. 
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Fokus på nöjda kunder 
Flera personer berättar att hyresgästerna i lägenheterna varit nöjda vilket bland annat uppnåtts genom 
att Stockholmshems kundkoordinatorer tillsammans med Skanska gjort utryckningar när det varit 
någon anmärkning. Produktionen berättas under projekten haft ett fokus på nöjda kunder, 
anmärkningsvärt är att det för både Främlingsvägen och Kv. Golvläggaren varit noll fel vid 
inflyttning, Kv. Syllen är i skrivande stund inte helt färdigställt. 

Tidsplanen i produktionen 
Flera av de intervjuade har berättat att något som varit särskilt utmärkande för Kv. Golvläggaren och 
Kv. Syllen är tidsplanen i produktionen. Produktionschefen berättas ha styrt hela produktionen och 
beskrivs som oerhört genomarbetad och effektiv. En person berättar att de två senaste projekten hållit 
tidsplanen mest hela tiden och att detta bland annat resulterat i att inflyttningen i Kv. Syllen förutspås 
ske en månad tidigare än förutbestämt.  

Mötesstrukturen i produktionen 
Det framkommer också att något som varit särskilt utmärkande och framgångsrikt i produktionen av 
Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen är mötesstrukturen. Det har funnits en särskild uppdelning och 
struktur för alla möten, alla möten har också ägt rum samma tid varje eller varannan vecka vilket 
skapat en tydlighet berättar en av de intervjuade. De punkter som dykt upp på mötena har också snabbt 
följts upp berättar samma person. 

Tre efterföljande projekt 
Resultatet påvisar även att det faktum att de tre projekten genomförts efter varandra, genom en typ av 
upprepning, varit en av framgångsfaktorerna. Det finns flera exempel på fördelar med detta, bland 
annat att de erfarenheteter som genererats från tidigare projekt kunnat nyttjas till efterföljande projekt. 
Projektorganisationen har även lärt känna varandra under projektens gång vilket varit en fördel då den 
”startsträcka” som annars krävs för att en projektorganisation ska lära känna varandra delvis kan 
elimineras och arbetet därmed kan komma igång snabbare. 

6.2 Utmaningar i projekten 
Utmaningar sammanfattat 

● Projekteringen 
● Nyckelpersoner slutar 
● Att få med alla underentreprenörer 

Projekteringen 
Något som identifierats vara särskilt utmanande i alla tre projektet är projekteringen där det varit en 
viss problematik kring ofullständiga handlingar samt samordning av projektörerna. Detta har bland 
annat resulterat i krockar i produktionen och extra kostnader. 

Nyckelpersoner slutar 
Flera personer nämner att något som varit utmanande är när nyckelpersoner i projekten slutat. När 
personer slutar försvinner historik och information, det tar tid att lära sig allt om projektet och den nya 
personen kanske jobbar på ett helt annat sätt än den tidigare. 

Att få med alla underentreprenörer 
I resultatet framkommer det också att det funnits vissa utmaningar med att involvera alla 
underentreprenörer i arbetet med samverkan vilket lett en viss osämja på byggarbetsplatsen.  
Bristen på kommunikation och förmågan att se helheten av inte bara sitt eget arbete har också varit en 
utmaning. Det har även funnits problematik med projekteringsarbetet med framförallt en av 
underentreprenörerna.  
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 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån de utformande frågeställningarna.  

7.1 Samverkans betydelse i projekten 
I resultatet framkommer det att för beställaren är det mer traditionsenligt att genomföra projekteringen 
fram till system- alternativt bygghandlingar, för att sedan handla upp genomförandet som en 
totalentreprenad alternativt utförandeentreprenaden. Det behöver inte vara negativt att 
förhållningssättet till stor del fortfarande finns kvar men efterlevs traditionen i allt för stor utsträckning 
finns en risk att positiva utvecklingsmöjligheter hämmas. För samverkan kan detta innebära att vissa 
personer istället väljer att stå fast vid de arbetssätt som är mer traditionella då dessa känns tryggare. 
Samverkan som metod kan också uppfattas som progressiv då den skiljer sig från de mer traditionella 
arbetssätten genom att fokusera på de mjuka parametrarna. Att medarbetare har en förutbestämd bild 
av samverkan som något otydligt och kanske till och med oväsentligt kan därför ha påverkat 
möjligheten att använda samverkan fullt ut i projekten.  

Det är viktigt att beställaren och entreprenören förstår vad metoden innebär för att gemensamt kunna 
arbeta mot samma mål. I resultatet framkommer det att beställaren inte har någon utarbetad 
utbildningsstrategi och vision för hur de ser på samverkan då de istället förlitar sig på att de som 
arbetar i samverkansprojekt ska lära sig ute på arbetsplatsen. Det motarbetar grunden i att beställaren 
är den som avgör förutsättningarna för projektet på sådant sätt att metoden inte finns förankrad på 
förhand. Att det inte finns någon utarbetad vision av vad samverkan är för beställaren kan därför ha en 
negativ effekt och försvåra samverkansarbetet. Det kan inge en osäkerhet inför vad begreppet innebär 
för de anställda och därmed hur de ska förhålla sig till metoden.  

Flera personer menar att byggbranschen idag är mogen för att arbeta i samarbetsformer som kräver 
mer tillit mellan beställare och entreprenör. Med avseende på detta kan det tolkas som att ett 
paradigmskifte inom byggbranschen pågår där det inte längre enbart är läroböckerna och traditioner 
som styr hur ett projekt ska genomföras på bästa sätt. Istället blir det som framgår av A.Wheelan´s 
teori allt mer viktigt vilket behandlar mänskliga beteenden, gruppdynamik och hur en arbetsgrupp kan 
utvecklas till ett högpresterande team. Att samverkan till stor del handlar om mjuka parametrar gör det 
svårt att sätta ord på vad metoden haft för betydelse i projekten. Det som samverkan innebär är för 
flera redan ett självklart sätt att jobba på vilket gör betydelsen svårdefinierad. Viktigt att tänka på är att 
det som är en självklarhet för vissa inte behöver vara det för andra. Samverkan kan vara ett arbetssätt 
för att öka medvetenheten då arbetsgruppen utformar gemensamma mål och tillsammans reder ut 
eventuella skiljaktigheter. 

Som det beskrivs i den teoretiska referensramen är en förutsättning för att lyckas med samverkan att 
individen tror på arbetssättet för att få ett fullständigt utbyte av metodens beskrivna fördelar. Att 
samtliga medarbetare genom projektet inte gör detta kan därför till viss del varit hämmande för 
metoden att uppnå sin fulla potential. Att de ledande i projekten ändå påvisar att de förespråkar 
metoden skulle kunna vara en anledning till varför samarbetet i projekten sägs ha fungerat så pass bra. 
Ur ett samverkansperspektiv kan de tre projekten anses vara en sen samverkan då samarbetet började 
först vid bygghandlingarna. Genom att inkludera entreprenören i ett tidigare skede hade det enligt 
teorin varit möjligt att dra nytta av samverkans angivna fördelar till en högre grad.  

Något annat som kan framhävas som problematiskt är den uppmålade bilden av att samverkan skulle 
vara lösningen på allt, vilket kan uppfattas som provokativt av de som inte förespråkar metoden. Det 
uppstår då en indirekt konflikt i arbetsgruppen som delar medarbetarna i två läger vilket handlar om en 
förväntansbild som skiljer sig åt. Att nyansera bilden av samverkan skulle därför kunna vara 
eftersträvansvärt då metoden istället borde ses som ett verktyg eller strategi för att skapa ett positivt 
samarbetsklimat i ett projekt istället för att lämna utfallet åt slumpen. 
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7.2 Avgörande framgångsfaktorer 
Det framkommer tydligt i resultatet att en av de främsta anledningarna till varför de tre projekten 
genomförts framgångsrikt beror på att det varit rätt bemanning. Arbetsmarknaden i byggbranschen är 
dynamisk med hög personalomsättning vilket gör det svårt att bibehålla samma projektorganisation, 
särskilt vid långa projekt. Att det i dessa projekt varit en så pass intakt projektorganisation talar därför 
för att det funnits ett personligt engagemang och en trivsel på arbetsplatsen vilket får nyckelpersoner 
att stanna kvar. I resultatet framkommer också att rätt bemanning inte bara handlar om att varje 
medarbetare ska vara tillräckligt sakkunnig för att utföra ett bra jobb utan att det också handlar om 
personligheter och vad individen tillför till arbetsgruppen. Beteenden smittar av sig och om 
exempelvis projektchefens har en positiv inställning bidrar detta till en trivsammare arbetsplats som i 
sin tur leder till bättre engagemang.  

Något som berättats i intervjuerna är att det i projektgruppen varit en god stämning och inställning där 
medarbetarna upplevt en samarbetsvilja från de övriga medarbetarna vilket resulterat att de själva känt 
att de vill hjälpa till och prestera ännu mer. Flera av projektens framgångsfaktorer beror alltså till stor 
del på varandra. Exempelvis har rätt projektorganisation resulterat i ett gott samarbete och ett 
engagemang som lett vidare till att medarbetarna velat göra sitt yttersta för att ge övriga rätt 
förutsättningar att fortsätta sina respektive arbeten. Det har alltså bildats en slags god cirkel där de i 
projektorganisationen tillsammans lyft varandra. Det framhålls flera exempel på vad som egentligen 
varit bidragande till det goda samarbetet i projektorganisationen. Bland annat framhävs det att de 
gemensamma lokalerna har bidragit till att öka sammanhållningen i arbetsgruppen då medarbetarna 
lärt känna varandra på ett mer personligt plan jämfört med om de bara hade träffats vid möten.  

Vad som händer när en arbetsgrupp bildas är svårt att förutse, ett viktigt moment är därför att medvetet 
styra gruppens utveckling genom exempelvis workshops eller personalaktiviteter där det finns 
utrymme att utveckla en förståelse och respekt för varandra och ett forum där eventuella konflikter kan 
ventileras. Med avseende på detta blir det tydligt att den organisation som driver projekten framåt 
måste fungera på flera plan och att det finns ett mervärde i att lägga stor vikt på att skapa dessa 
förutsättningar. Som det framkommer i A. Wheelan´s studie genomgår varje arbetsgrupp fyra stadier 
innan de blir ett sammansvetsat team. I resultatet framkommer det att tack vare det faktum att flera 
medarbetare arbetat tillsammans i tidigare projekt har en del av “startsträckan” hoppas över, 
ekonomiska frågor har lösts för projektets bästa och inga personliga intressen har förhindrat 
arbetsgruppen samarbete. Detta är typiska tecken på att projektorganisationen arbetat som ett 
högpresterande team.  

Något annat som framgår av resultatet är att flera intervjukandidater redogör för fördelen med att ha 
arbetat i tre efterföljande projekt där upprepningen möjliggjort att projektorganisationen kunnat nyttja 
erfarenheter från tidigare projekt på ett medvetet sätt. Till nästkommande projekt har 
projektorganisationen överfört både positiva och negativa erfarenheter vilket det finns exempel på i 
resultatet. Den upprepningen som varit med tre efterföljande projekt kan på flera sätt dra paralleller till 
strategisk partnering även om alla tre projekt inte har upphandlats samtidigt. Även om husen i sig 
skiljer sig åt finns det flera exempel på hur beställaren och entreprenören tillsammans kunnat utveckla 
produkten genom de erfarenheter som erhållits. Även om samverkan förmodligen inte varit avgörande 
för projektens lyckade utfall kan det hävdas att det bidragit till ett gott samarbetsklimat genom de 
gemensamma lokalerna och uppstyrda träffarna etc. 
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7.3 Utmärkande utmaningar 
Gemensamt för samtliga projekt är att projekteringen varit en utmaning. Resultatet redogör för flera 
delar som varit bristande vilket bland annat innefattar att ritningshandlingarna borde granskats mer 
utförligt, att olösta problem från projekteringen har fått lösas i produktionen och att det funnits 
svårigheter att samordna de olika disciplinerna. Som teorin säger är det i byggprocessen både betydligt 
enklare och framförallt billigare att påverka ett projekt i projekteringsfasen jämfört med senare i 
produktionsfasen. Projekteringen är därför ett område som har stor utvecklingspotential och som vid 
en vidareutveckling av samarbetet mellan Stockholmshem och Skanska skulle kunna förbättra 
projektens utfall ytterligare.  

I takt med att projektens omfattning trappats upp har det samtidigt ställts högre krav på projekteringen 
och projektörerna där den traditionella projekteringsmetoden kanske inte längre är tillräcklig. Som 
tidigare nämnt användes visuell projektering som metod för framtagandet av bygghandlingarna till Kv. 
Syllen. En av de som intervjuades angående detta framförde att metoden inte är något som hen 
självmant hade valt. Samma person anser att hen redan har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för 
att utföra projektering enligt den traditionella metoden. Samma intervjuade tillägger dock flera 
positiva delar med metoden som att projekteringsgruppen lär känna varandra snabbare och att de 
därmed kan komma igång med arbetet snabbare.  

Som nämns i teorin är visuell projektering en rekommenderad arbetsmetod på Skanska. Den 
intervjuade projekteringschefen berättar positivt om metoden då den bland annat syftar till att öka 
engagemanget och att effektivisera projekteringen. Från teorin framgår också att de är viktigt att de 
som arbetar med visuell projektering tror på arbetssättet fullt ut för att metoden ska kunna uppnå sin 
fulla potential. Visuell projektering blir en allt vanligare metod att använda sig av och genom att 
försäkra att alla inblandade i projekteringen tror på konceptet skulle detta kunna vara en väg att gå för 
att utveckla och förbättra projekteringsarbetet.  

Något som också framgår av resultatet är att det funnits vissa brister med samordningen av 
underentreprenörerna och att kommunaktionen dessa sinsemellan ibland var bristfällig. Det är 
framförallt en av underentreprenörerna som ansetts haft mest utmaningar. I resultatet framkommer 
också att en av projektmedarbetarna lyft frågan om att eventuellt byta ut en underentreprenör men att 
så inte blivit fallet. Då samma underentreprenör inte fungerat i flera projekt hade detta kanske kunnat 
förebyggas genom att noggrannare överväga ifall denna skulle bytas ut. Detta kan anses vara en 
outnyttjad potential då problemet visat sig i flera projekt men att det samma misstag ändå upprepats. 
Här fanns möjlighet att utveckla det långvariga samarbetet genom att ställa krav på 
underentreprenören i det fortsatta arbetet eller att helt enkelt byta ut denne om det inte fungerar. 

Att nyckelpersoner slutar är ett allmänt problem i byggbranschen och är därför inget lättlöst problem. 
Frågan huruvida en medarbetare kommer att sluta är inte om det kommer att ske utan när. Att arbeta 
fram strategier för hur detta ska hanteras på bästa möjliga sätt är därför eftersträvansvärt. Ett sätt för 
att motverka att historik och erfarenheter försvinner kan vara att mer medvetet förankra information 
vilket upprepning av projekt ger anledning till, detta kan exempelvis göras genom 
erfarenhetsåterföring. För att behålla medarbetare kan mjukare parametrar vara en viktig faktor då 
ökad trivsel på arbetsplatsen får medarbetare att känna tillhörighet och kanske då också känna ett 
personligt ansvar gentemot arbetsgruppen. Känslan av tillhörighet kan vara en viktig anledning till 
varför projektmedarbetare skulle vilja stanna kvar i projekten.   
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7.4 Kritik till undersökningen 
Det har till en viss del varit svårt att avgränsa arbetet då de tre projekten varit omfattande, komplexa, 
utförts under en lång tid och involverat många medarbetare vilket genererat en stor mängd 
information. Om det funnits mer tid hade det varit fullt möjligt att studera de tre projekten avsevärt 
mycket mer och utifrån andra fokusområden. Studien behandlar också mjuka parametrar vilket kan 
vara svårt att definiera då det handlar om psykologiska aspekter och individuella åsikter. En risk med 
studien är också att författarna på något sätt påverkats av andras eller sina egna åsikter vilket 
omedvetet kan ha färgat resultatet, även om detta inte är avsiktligt.  

Det har under studiens gång varit betydligt svårare att samla information under intervjuerna angående 
projektet Främlingsvägen jämfört med de två senare projekten då det var drygt sju år sedan projektet 
genomfördes vilket gör att de som varit involverade inte minns alla detaljer. Det har också varit en viss 
utmaning att Kv. Golvläggaren och Kv. Syllen varit sammanfogade vilket gjort det svårt att särskilja 
de två projekten och sortera vart informationen hör hemma. Kv. Syllen är i skrivande stund inte heller 
färdigställt vilket gör att någon slutgiltig utvärdering av projektet inte gjorts och projektet därför inte 
kan analyseras i sin helhet. 

Vad gäller intervjuerna finns det alltid en risk att intervjukandidaterna på något sätt påverkats av de 
intervjufrågor som ställts eller examensarbetets syfte vilket kan ha kommit att påverka deras svar. Det 
kan även finnas bakomliggande orsaker till intervjukandidaternas svar för att de arbetar på ett visst 
företag och därför skulle kunna se projekten från ett partiskt perspektiv. Det finns också en risk med 
det begränsade antalet intervjukandidater som valts ut till studien då det varit många fler involverade i 
projekten vars åsikter inte tagits i beaktning. Vad gäller intervjuteknik bör intervjuaren vid 
ostrukturerad intervjumetod vara erfaren av metoden vilket ingen av författarna är. Det var vissa 
svårigheter vid de första intervjuerna med att disponera tiden rätt och att ställa rätt frågor, detta 
förbättrades dock allt eftersom fler intervjuer utfördes. 
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 Slutsats och rekommendationer 

8.1 Slutsats 
Examensarbetets slutsats är att det är tydligt att det upprepade samarbetet mellan Skanska och 
Stockholmshem varit fördelaktigt. Projektorganisationen har över tid utvecklats till ett högpresterande 
team där effektivitet och samarbete kommer naturligt. Att flera personer varit delaktiga i mer än ett 
projekt har resulterat i att projektorganisationen utnyttjat och överfört erfarenheter till nästkommande 
projekt. Arbetsgruppen har delvis haft ett försprång då de som varit delaktiga i flera projekt redan 
känner varandra och vet vad de kan förvänta sig av sina medarbetare. Som det framkommer av studien 
har flera framgångsfaktorer identifierats där två av de främsta handlar om att involvera rätt 
medarbetare i projektorganisationen och att samarbetet mellan Skanska och Stockholmshem fungerat 
särskilt bra genom projekten. Dessa två kan ses som kärnan till projektens lyckosamma utfall 
samtidigt som att flera av framgångsfaktorerna är beroende av varandra och tillsammans skapar en god 
cirkel vilket bidragit positivt till projektens framfart.  
Vad gäller projektens utmaningar kan det vara svårt att behålla medarbetare på grund av den rådande 
arbetsmarknaden i Stockholm, även om det varit lyckosamt att flera nyckelpersoner stannat kvar i just 
de här tre projekten. Det är viktigt att poängtera att engagemanget, inställningen och det goda 
samarbetet skapat en trivsam arbetsmiljö som varit utmärkande för dessa projekt och skapat 
förutsättningar för medarbetarna att vilja stanna. Projekteringen har identifierats som en genomgående 
utmaning vilket resulterat i extra kostnader då exempelvis bristande handlingar överfört frågor till 
produktionen där de behövt lösas på plats. Att förbättra projekteringsarbetet genom att exempelvis få 
med produktionsperspektivet tidigare och genom att implementera visuell projektering hela vägen 
skulle därför kunna utveckla projekteringsarbetet, det finns en tydlig förbättringspotential att ta vara 
på.  

Vad betydelsen varit av att ha arbetat i samverkan i alla tre projekt råder det delade meningar om. Det 
som konstateras är att de ledande inom projektorganisationen ställer sig positiva till metoden vilket 
förmodligen varit bidragande till projektens framgång, även något fullständigt utbyte av metoden inte 
skett då den inte varit förankrad hela vägen. Det är allmänt känt att det tar tid att implementera en 
förändring inom byggbranschen och det därför är viktigt att både som individ och som organisation 
vara utvecklingsorienterade för att bemöta den pågående förändringen. Det finns en efterfrågan om 
mer fokus på mjuka parametrar och långsiktiga relationer mellan beställare och entreprenör.  
Det slutgiltiga i studien är att genom det upprepade samarbeten har beställaren och entreprenören 
tillsammans utvecklat en relation som bygger på tillit. Tillit skapar förståelse som i sin tur skapar 
respekt vilket är nycklar till främjandet av engagemang och som i de flesta fall, omedvetet, ligger till 
grund för hur samarbetet kommer att gestaltas i ett projekt. Detta har varit fallet i samtliga av de tre 
studerade projekten.   

8.2 Rekommendationer inför ett eventuellt fjärde projekt 
Inkludera produktionsperspektivet i ett tidigare skede 
Då det framkommit att produktionens perspektiv saknats under projekteringen är detta något som 
borde ses över och förbättras. Att inkludera entreprenören i ett tidigare skede skulle möjliggöra att mer 
hänsyns tas till viktiga produktionsaspekter under projekteringen, så som exempelvis byggordningen. 
Det skulle också ge mer utrymme till noggrannare granskning av handlingar och möjliggöra ett bättre 
utbyte av erfarenheter. Det skulle även generera i en större förståelse mellan projekteringen och 
produktionen och därmed att dessa två blir mer synkade. 

Vid varje överlämning mellan projekteringens olika delar riskerar dessutom information att försvinna 
vilket skulle kunna undvikas genom att inkludera samma projektörer hela vägen. Att inkludera 
entreprenören i ett tidigare skede skulle kunna göras genom en renodlad totalentreprenad där de är 
med hela projekteringen. Alternativt skulle det kunna göras genom att inkludera entreprenören som en 
konsult där någon med produktionserfarenhet är med under projekteringen. 
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Utveckla samverkansarbetet 
Att entreprenören kommit in först vid projekteringen av bygghandlingarna anses som sent ur ett 
samverkansperspektiv. Teorin förespråkar att beställaren bör involvera entreprenörerna i ett så tidigt 
skede som möjligt för att nyttja metodens beskriva fördelar maximalt. För att få ett fullständigt utbyte 
av metoden bör därför entreprenören även av denna anledning inkluderas i ett tidigare skede.  

Om ett eventuellt fjärde projekt kommer genomföras i samverkan är det viktigt att säkerställa att alla 
involverade i projektet verkligen tror på metoden. Enligt teorin är detta viktigt för att arbetet med 
samverkan ska fungera så bra som möjligt. Det är också viktigt att ingen i projektorganisationen 
känner förvirring eller osäkerhet över hur arbetet ska fungera. Att som organisation utforma en 
föreskrift för hur just deras vision om samverkan ser ut kan därför vara en bra idé.  

Strategisk partnering 
Det finns spår av strategisk partnering i dessa projekt vilket skulle kunna utvecklas. Efter sju års 
samarbete har entreprenören nu en bild av beställarens förväntningar, beställaren vet också vilka krav 
de kan ställa på entreprenören. Genom strategisk partnering kan utvecklingen styras mer kontrollerat 
och beställaren och entreprenören kan tillsammans skruva på produkten genom kontinuiteten.  

Genom att redan från början besluta och upplysa om att det kommer att ske ett upprepat samarbete, 
strategisk partnering, kan det medföra att erfarenheter kan tas tillvara på ett mer medvetet sätt vilket 
kan spara både tid och pengar. Genom strategisk partnering finns det också möjlighet för 
projektorganisationen att utveckla sitt samarbete och jobba med gruppdynamik på ett medvetet sätt. 
Det finns en möjlighet för arbetsgruppen att reflektera över varför samarbetet fungerat så bra och hur 
de ska föra över det till nästkommande projekt. 

Vid ett eventuellt fjärde projekt är det också viktigt att se över vilka som är med i samverkansavtalet. 
Genom det upprepade samarbetet finns möjlighet att ställa högre krav på de inblandade, exempelvis på 
underentreprenörerna. Det är viktigt att se över om de levererar och håller vad de utlovat och om inte, 
se över om det finns förbättringspotential alternativt byta ut underentreprenören.  

Visuell projektering 
Eftersom att projekteringen sägs ha varit utmanande i samtliga projekt är detta ett område som har stor 
utvecklingspotential. Ett sätt att förbättra detta skulle kunna vara genom visuell projektering. Visuell 
projektering återges enligt en projekteringschef användas mer och mer som metod för att effektivisera 
projekteringen av byggnadsverk. Metoden har dessutom redan använts under Kv. Syllen, vilket är det 
mest komplexa av de tre, vilket gör att det finns förutsättningar för att utveckla och förbättra 
strukturen. I rapporten framkommer det att metoden lätt ebbar ut och att projekteringen faller tillbaka 
till det mer traditionella tillvägagångssättet. Det behöver tydliggöras för projektörerna vad som 
förväntas av dem för att metoden ska bli så effektiv som möjligt och också ställa högre krav på att 
projekteringsledaren är den som ska upprätthålla att metoden efterföljs.  

Visuell projektering kräver extra mycket engagemang och det är grundläggande att 
projekteringsledaren och projektörerna förstår vad metoden innebär. Både samverkan och visuell 
projektering fokuserar på mjuka parametrar och ämnar för att främja det personliga engagemanget. 
Dessa två kan vara utvecklingen som krävs för att bemöta byggbranschens efterfrågan och är viktiga 
att fokusera på.   

Utveckla strategier för att få nyckelpersoner att stanna i projekten 
Då det visat sig vara så fördelaktigt att personer stannar kvar i projekten är det därför av värde att det 
finns en strategi för hur nyckelpersoner ska vilja stanna i projekt. När personer slutar är det även 
viktigt att ha utarbetad strategi för hur hanteringen ska gå till då information går förlorad. I samband 
med detta bildas också en ny arbetsgrupp, när en förändring sker rubbas tilliten vilket gör det viktigt 
att snabbt återuppbygga den igen för att inte försvaga arbetsgruppens produktivitet.  
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8.3 Förslag på fortsatta studier 
• Studera en projektorganisation inom byggsektorn utifrån psykosociala beteenden och 

gruppdynamik. 

• Studera de tre projekten utifrån ett eftermarknadsperspektiv. 
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Bilaga 1 
 

 

 
  



 

Bilaga 2 
Exempel på intervjufrågor 
Nedanstående frågor är ett exempel på de intervjufrågorna som ställts till intervjukandidaterna. 
Frågorna har till viss del anpassats för att vara relevant till den intervjuade utifrån dennes delaktighet 
i projekten. De transkriberingar som gjorts för intervjuerna finns hos rapportens författare och kan 
fås på begäran. 

Start 
• Berätta lite om dig själv och om ditt arbetsliv. 

 
• Vilka projekt har du varit delaktig i och i vilket skede kom du in?  

Förutsättningar 
• Vem tog initiativ till att arbeta med samverkan, beställaren eller entreprenören?  

 
• Vad innebär samverkan för dig?  

o Vad tycker du är viktigt för att det ska fungera bra? 
o Har du erfarenhet av denna arbetsmetod sedan innan? 

 
• Har de tre projekten levt upp till och arbetat i samverkan enligt dig?  

o På vilket sätt?  
o Har projektens omfattning gjort det lättare eller svårare? 
o Vad har varit särskilt utmanande med metoden? 
o Vad har fungerat särskilt bra med metoden? 

Projektering 
• Hur såg projekteringsanvisningarna ut?  

o Var det något som varit särskilt svårt att efterfölja? 
 

• Hur detaljerade har systemhandlingarna respektive bygghandlingarna varit?  
o Och utifrån det, hur mycket har entreprenören kunnat vara med och påverka 

projekteringen? 
 

• Vad under projekteringen har fungerat särskilt bra? 
 

• Vad under projekteringen har varit utmanande? 
o Fanns det upprepade/ liknande problem som uppstått i flera projekt? 

 
• Uppstod några betydande förändringar under projekteringens gång? 

 
• Hur upplevde du den upprättade tidsplanen för bygghandlingarna? 

o Kunde tidsplanen efterföljas? 

Visuell projektering  
• Hur ser du på Visuell projekteringen?  

o Är detta en metod som du föredrar att använda? 
 

• I vilken utsträckning har visuell projektering använts i projekten? 
 

• Hur har du upplevt att visuell projektering har fungerat?  
 

• På vilket sätt introduceras metoden i projekten?  
 

• Hur arbetade ni med att få med alla inblandade att vara med på metoden?  
 

• Har det funnits en tydlig ansvarsfördelning?  



 

 
• Hur ofta hade ni visuella projekteringsmöten?  

 
• Kom deltagarna förberedda till mötet?  

Produktionen 
• Hur har beslutsprocessen fungerat? 

o Fanns det en tydlig struktur för hur den skulle gå till? 
 

• Vad under produktionen har fungerat särskilt bra? 
 

• Vad under produktionen har varit utmanande? 
o Fanns det upprepade/ liknande problem som uppstått i flera projekt? 

 
• Har de uppstått några betydande förändringar under produktionen?  

o Vad var den huvudsakliga orsaken till detta? 
o Hur har hanteringen av dessa förändringar fungerat?  

 
• Hur upplevde du den upprättade tidsplanen för produktionen? 

o Kunde tidsplanen efterföljas? 
 

• Hur fungerade kontakten mellan beställaren och entreprenören under produktionen?  
o Hur hög var mötesfrekvensen? 

 
• Hur har arbetet med underentreprenörerna fungerat? 

Överlämning 
• Hur har du upplevt att överlämningen har fungerat? 

 
• Hur många fel upptäcktes vid slutbesiktningen?  

o Hur arbetade ni proaktivt för att uppnå detta? 
Övrigt 

• Har man medvetet försökt behålla samma projektgrupp i alla tre projekten? 
o Vad har detta haft för betydelse?  

 
• Hur hanteringen av nyckelpersoner gått till?  

 
• Vad tror du har varit de avgörande framgångsfaktorerna i de tre projekten?  

 
• Vilka särskilda utmaningar har identifierats i de tre projekten? 

 
• På vilket sätt har man dragit nytta av att ha samarbetat under flera projekt?  

• Vad har identifierats att vara särskilt viktigt att ta med sig till nästkommande projekt? 
 

• Vilka erfarenheter har du tagit med dig till nästkommande projekt? 
 
  



 

Bilaga 3 

Främlingsvägen Kv. Golvläggaren Kv. Syllen

Det uppges ha varit sena 
kundjusteringarna där brukarna sent ville 
ändra på bland annat takhöjden. Detta 
resulterade i att vissa frågor inte hann 
förberedas i tillräcklig omfattning. 

I Kv. Syllen fick brukarna till förskolan 
därför vara med tidigare och titta på 
handlingarna. Brukarna behöver vara 
med tidigare i projektet så att 
funktionskraven kan ställas och 
utredas tidigare. Erfarenhet från Kv. 
Golvläggaren. 

Under projeteringen av 
bygghandlingarna upplevdes ett visst 
bristande engagemang och 
ansvarstagande. I en 
erfarenhetsåterföring berättas det att 
ingen tog tag i sina uppgifter och
frågor lämnades obesvarade till 
nästkommande möte.

Det framkommer att de i projekteringen 
inte utrett alla frågor tillräckligt mycket. 
Erfarenheten av detta är att det måste 
vara hårdare bevakning av konsulternas 
projektering för att undvika att 
problemen hamnar i produktionen.

Det fanns brister med samorningen 
mellan landskapsarkitekten och 
konstruktören. Det berättas även att 
landskapsarkitekten inte beaktat 
verkligheten vilket visade sig senare i 
projektet. 

Finplaneringen berättas ha varit ritad 
onödigt kostsam i systemhandlingarna 
vilket de i efterhand blev tvungen att 
skäraa ner på. Detta kostar extra tid och 
pengar.

Även i Kv. Syllen blev det en
dyr finplanering. För att göra
besparingar togs nya förslag
tagits fram, det gjordes dock aldrig 
några nya handlingar vilket gjorde
att det byggdes efter originalideén 
ändå. 

Till Kv. Syllen berättas det att de 
kunde återanvända vissa detaljer från 
de tidigare projekten. De har också 
kunnat nyttja Kv. Golvläggaren som 
ett referensobjekt där de kunnat gå 
tillbaka och kolla på tekniska detaljer 
och lösningar.

Alla handlingar var inte fullständiga till 
byggstart vilket ledde till att frågor 
behövde lösas på plats i produktionen. 
De ofullständiga handlingarna uppges 
ha berott på tidsbrist i projekteringen.

Även här stämplades bygghandlingar 
om med flera olösta frågor vilket uppges 
ha berott på att arkitekten och 
konstruktören haft en liten budge. 
Frågorna fick då istället lösas i 
produktionen och blev en 
produktionskostnad istället för en 
projekteringskostnad.
Från systemhandlingarna fanns det 
brister då bland annat förråden låg i 
oordning vid första inflytt. Inflytten 
skedde etappvis och när första etappen 
flyttades in hade några sina förråd i 
nästa etapp vilket inte var färdigställt. 
Samma problem var det med  
tvättstugorna.

När projektledningen granskade 
handlingarna till Kv. Syllen visade det 
sig vara exakt samma problem med 
förråd och tvättstugor som i Kv. 
Golvläggaren. Eftersom detta 
upptäcktes lyckades de förhindra att 
samma problem uppstod i Kv. Syllen. 
Det blev en extra kostnad med att 
projektera om men jämfört med att lösa 
det i produktionen blev det betydligt 
billigare.

Det projekterades för att uppnå 
tillgänglighetskraven men det 
slutgiltiga resultatet uppges ha blivit 
mindre bra i vardagsrummen.

Det fanns vissa brister i 
badrumsplaneringen då tillgängligheten 
blev svår 
när tvättmaskinerna kom på plats.

Tillgänglighetsproblemen togs med till 
i Kv. Syllen där måtten justerades för 
att ge
ett bättre resultat.  

Projektering



 

 
  

Främlingsvägen Kv. Golvläggaren Kv. Syllen

Den förändringslista med ÄTA-arbeten 
som gjordes under Främlingsvägen har 
projektorganisationen haft som ett 
verktyg under produktionen för att 
kunna kontrollera och förebygga 
kommande arbete.

I Kv. Syllen har de haft tillgång till 
förändringslistan från både 
Främlingsvägen och Kv. 
Golvläggaren.

I Främlingsvägen kunde de hålla 
tidsplanen i produktionen.

I Kv. Golvläggaren uppges det ha varit 
ett svårare arbete med tidplanen då det 
bland annat blev en försenad byggstart 
på ca 3 veckor. Trots detta är tidsplanen 
något som berättas ha fungerat särskilt 
bra. Mycket tack vare produktionschefen 
berättar flera intervjuade.

Under ett par intervjuer framkommer 
det att erfarenheten från Kv. 
Golvläggaren förmodligen hade en 
stor inverkan på tidsplanen som 
upprättades inför Kv. Syllen. 
Tidsplanen berättas ha varit oerhört 
genomarbetad och har endast 
reviderats en gång. Dessutom 
beräknas inflytten kunna ske en 
månad tidigare än planerat.

I erfarenhetsåterföringen gällande 
Främlingsvägen står det att det varit en 
bra kommunikation och 
sammanhållning i 
projektorganisationen.

Projektorganisationen uppges även i Kv. 
Golvläggaren ha fungerat särskilt bra. 
Det framkommer under intevjuerna att 
beställare och entreprenör tillsammans 
har hjälpts åt för att lösa problem och att 
de jobbat mot samma mål. 
Kommunikationen i arbetsgruppen 
framkommer också som välfungerande.

Projektorganisationen i Kv. Syllen 
berättas också ha varit väldigt 
välfungerande där det funnits en vilja 
att samarbeta och ett engagemang för 
att bygga fina produkter.

Erfarenhetsåterföringen berättar att det 
varit en bra och tydlig mötesstruktur 
under produktionen. Mötena har varit 
samma tid varje eller varannan vecka och 
berättas vara tydligt uppdelade i det 
område det behandlar.

Den goda mötesstrukturen har även 
fortsatt i Kv. Syllen berättar några av 
de intervjuade. 

Något som framställts som positivt i 
erfarenhetsåterföringen är att 
beslutsvägarna har fungerat bra i 
produktionen. 

Under intervjuer har de berättande 
upplever att beslutsprocessen varit bra, 
man får alltid svar och det finns en vilja 
att hjälpa till berättar en av de 
intervjuade.

Beslutsprocessen i Kv. Syllen 
fungerade på samma sätt som i Kv. 
Golvläggaren berättar en av de 
intervjuade.

Produktion



 

 

Främlingsvägen Kv. Golvläggaren Kv. Syllen

Något som framkommer ha fungerat 
särskilt bra under intervjuerna är 
samarbetet mellan entreprenören och 
beställarens kundkoordinatorer

Kundkoordenatorerna berättas även i 
Kv. Syllen ha fungerat väldigt bra där 
de haft ett gott samarbete. En av de 
intervjuade berättar att så fort det varit 
någon felanmälning har entreprenören 
ryckt ut direkt för att lösa problemet.

I erfarenhetsåterföringen för 
Främlingsvägen uppges det att det varit 
noll fel vid inflytt.

Även för Kv. Golvläggaren uppges det 
ha varit noll fel vid inflytt vilket kan vara 
svårt att lyckas med berättar en av de 
intervjuade.

Kv. Syllen är ännu ej avslutat men det  
uppges ha varit noll fel vid 
delöverlämningarna 

Missförstånd gällande tid-
punkt för överlämnande. 

I efterhand har det konstaterats 
att det är viktigt att förklara vad 
överlämning betyder för de olika
rollerna i projektet

Lås och behörigheter samt tillträde till 
övriga ytor. Kan vara lite otydligt vad 
som ska göras, konsekvens att det blir 
klart ganska sent. Svårt att se behovet 
i tidiga skeden. Kan vara dålig 
samordning mellan A och installatörer 
i tidiga skeden. 

Ej fungerande system för 
felanmälningar, systemet måste fungera 
för externa användare. Instruktioner hur 
och vilka ärenden som skanska skall 
hantera, vad har hyresgästerna för 
förväntningar och kan Skanska leva 
upp till detta? måste bli bättre sortering 
gällande felanmälningar (återföring 
överlämnande)

Stockholmshem bjöd in skanska för 
överlämningsmöten 
så att de visste vad som gällde. 
Fokus på ekonomi, arbetsstruktur och 
överlämning. Få kunden nöjd, 
information är jätteviktigt! 
- Gott samarbete med kund
- vårt sätt att jobba med 
riktprisförändringar
- Hur väl sthlmshems 
inflyttsorganisation fungerade
- vårt engagemang att släcka 
besiktingspunkter(Lenards Dietmans 
ord)
- Vår organisations förmåga att hantera 
typen av projket
(Erfarneheter från golvläggaren till 
syllen)

Överlämning
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