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Förord 

Detta examensarbete omfattar 20 högskolepoäng och avslutar civilingenjörsprogrammet för Väg- 
och Vattenbyggnadsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har utförts vid 
institutionen för Byggvetenskap. Arbetet har utförts på Strängbetong AB med Gösta Lindström 
som handledare. Examinator och handledare på institutionen har varit professor Håkan Sundquist. 

Under arbetets gång har en mängd personer bistått mig med erfarenheter och delgivit sin kunskap 
under de intervjuer som genomförts. Utan Ert deltagande hade arbetet inte varit möjligt att 
genomföra. Strängbetong ska ha ett stort tack som gett mig möjligheten att göra detta 
examensarbete och bistått med arbetsplats och resor. 

Det varmaste tack till IBS Sverige AB, som medverkat i benchmarkingstudien. Ett stort tack till 
Henrik Vinell för hjälpen med förberedelserna inför benchmarkingstudien samt Arne Hellström, 
Tommy Liefvendahl och Alvaro Navia för stöd och inspiration. 

Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till mitt arbete och speciellt tacka mina handledare. 

Nacka januari 2005 

 

 

Hanneli Salenius Lundberg 
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Abstract 

Effective communication plays an essential role in the complex nature of building projects. 
Managing project communication and information flow is unanimous with the consequences of 
project cost, quality and time delivery. 

Poor communication and information failure can result in these consequences, which makes it 
interesting to look closer into how communication can improve the project process. It is therefore 
important to look over the existing project model and study the divide of responsibility and 
information flow.  

This thesis analyses the Swedish company Strängbetong AB; from initiation of the project through 
to completion based on 28 interviews with persons in different key positions in connection to 
four case studies, a literature study and a benchmarking study. 

The conclusions are that the company needs to define a standardised project plan with a clarified 
outline meeting key objectives.  

• The division of workload concerning project roles needs to be defined to make the 
communication more effective.  

• A strict time plan, to submit project details that are required to be handed in is important. 
In projects where generous deadlines have been granted, unnecessary complications and 
delays have added to the project complexity.  

• Every position in the project requires an expert within their area to contribute with their 
knowledge, but only at an appropriate point in the process. 

• The way of illustrating electricity on a drawing should be standardized within the 
company. It is of particular importance when the production is relocated or when the 
geographical distance between design and production is far.  

• Most of the information flow goes through e-mail and should be collected in an internal 
database for every project. It would make it easier and increase the accuracy of 
benchmarking for future projects. 
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Sammanfattning 

Byggprojekt är ofta av komplex natur med ständigt ökande krav på kvalitet och att hålla nere 
kostnader, då spelar den dagliga kommunikationen en viktig roll ifall inblandade 
projektorganisationer når framgång. Bristande kommunikation och informationsmissar kan 
resultera i besvärande konsekvenser, som gör det intressant att titta närmare på hur dessa uppstår. 
Det är därför viktigt att se över den projektmodell som används och studera ansvarsfördelning 
och informationsflöde i projektprocessen. Examensarbetet avgränsas till att endast behandla 
Strängbetongs elementbyggeriprocess från initiering till avslut av projekt. 

Detta examensarbete analyserar företaget Strängbetong AB; från initiering av ett projekt fram till 
avslut baserat på 28 intervjuer med personer i olika nyckelpositioner i samband med fyra 
fallstudier, en litteraturstudie och en benchmarkingstudie. 

De slutsatser som studien kommit fram till är att företaget behöver definiera en standardiserad 
projektplan med uppsatta delmål att arbeta efter. Ansvarsfördelningen internt mellan de olika 
projektrollerna bör förtydligas för att kommunikationen ska fungera mer effektivt. En tuff 
beskedstidsplan är viktigt för att få in handlingar i tid. I de projekt som man varit hygglig och 
väntat på uppgifter har det senare slagit tillbaka mot projektet.  

Varje roll i projektprocessen är experter inom sitt område och kan bara se till att bidra med sin 
sakkunskap i ett projekt om den kommer till sin rätt vid lämplig tidpunkt. Montagearbetsledaren 
kommer idag in i projektet någon månad innan monteringen sätter igång. För att förbättra 
monteringen och hela projektprocessen, kräver det att montagearbetsledaren är med tidigare och 
påverkar projektets utgång. Även produktion borde vara med tidigare och bidra med kunnande 
om tillverkning.  

Sättet att redovisa el på ritningar bör standardiseras inom företaget, speciellt vid produktionsflytt 
och när det geografiska avståndet mellan konstruktion och produktion är stort. 

Mycket av informationsflödet går via e-mail och skulle istället kunna samlas i en lättillgänglig 
intern databas för varje projekt. Detta skulle underlätta informationsflödet och möjliggöra för 
intern benchmarking för nya projekt, vilket innebär att kunskaper om liknande avslutade projekt 
kan tillföras och på så sätt höja kunskapsnivån. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ofta anses byggprojekt vara helt unika med dess speciella komplexitet. Detta hävdas ibland av de 
närmast berörda och lär kanske vara helt riktigt för dem som endast deltar någon gång i ett bygg-
projekt och jämför med andra projekt där man har bättre kontroll och överblick. För profes-
sionella aktörer som ständigt arbetar med byggprojekt finns det många likheter i projekten. 

Idag är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. Det handlar emellertid inte bara om att skapa pro-
dukter av god kvalitet, utan att även skapa kvalitet i den projektorganisation som arbetar med att 
ta fram produkterna och tjänsterna. Man behöver alltså hitta de rätta formerna för att med god 
precision leverera överenskommen slutprodukt till kunden enligt överenskommen tidsplan och till 
rätt kvalitet med förutsägbart resursutnyttjande. 

Informationsmissar i projektprocessen kan resultera i besvärande konsekvenser, såsom mer-
kostnader och förlängd projekttid. Därför är det viktigt att den projektmodell som används i 
möjligaste mån skall vara tydlig med klara gränssnitt för ansvarsfördelningar mellan de inblandade. 
Dessutom blir byggnaderna alltmer komplicerade vilket har skapat alltfler parter som är speciali-
serade inom ett område. Kraven på aktörerna ökar, vilket gör att även kommunikationen mellan 
parterna måste effektiviseras. 

Bakgrunden till examensarbetet är att studera hur informationsflödet fungerar i projektprocessen, 
för att i ett senare skede möjligtvis kunna förbättra det och utveckla effektivare verktyg för 
kommunikation. 

 

1.2 Problemformulering 

Examensarbetet utgår från följande frågeställningar: 

 Hur fungerar kommunikationen i projekt? 
 Går kommunikationen rätt väg? 
 Hur ser informationsflödet ut? 
 Vad krävs för att informationsförmedlingen ska fungera? 
 Vilka är framgångsfaktorerna i ett lyckat projekt? 
 Vad är viktigast att tänka på under ett projekt? 

Med dessa frågeställningar som riktlinje, litteraturen och framför allt intervjuerna, har en bild 
skapats över hur kommunikationsflödet ser ut i projektprocessen på företaget. 

 
1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera den projektmodell som företaget använder sig av 
idag. Ansvarsfördelning och informationsflöde i samband med genomförande av projekt ska 
kritiskt granskas. Såväl det interna informationsflödet under projektet som informationsutbytet 
med beställaren och beställarens konsulter inkluderas i undersökningen. Identifiering av fel och 
brister i projektprocessen ska dokumenteras. Därefter ska åtgärder föreslås för att förbättra 
processen. 
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1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast behandla Strängbetongs byggprocess från det att ett projekt är sålt 
tills att byggnaden står färdig. Vidare är det avgränsat till att endast behandla fyra projekt och dess 
huvudaktörer, som bedömts vara mest betydelsefulla för examensarbetets utfall. Detta examens-
arbete behandlar såväl den interna informationsbehandlingen som den externa. 

 

1.5 Metod  

Undersökningsmetoden som har använts, kan enligt Patel et al (1991) beskrivas som explorativ, 
eftersom det finns kunskapsluckor innan arbetet startar. Detta innebär att så mycket kunskap som 
möjligt måste insamlas inom området. Vilka tekniker som valts har berott på vad som skulle kunna 
ge bäst svar på problemformuleringen med hänsyn till examensarbetets tidsbegränsning. Dessa 
tekniker gås senare närmare in på. 

Vid explorativa studier försöker man belysa ett problemområde från alla synpunkter och brukar ge 
uppslag för ytterligare undersökningar. Det är då bra att tänka på kreativitet och idérikedom. 

Huvudmaterialet består främst av litteraturstudier, intervjuer samt fallstudier av olika projekt inom 
företaget. Examensarbetet avslutades med en benchmarkingstudie för att samla in ytterligare 
material. 

 
1.5.1 Litteraturstudier 

För att finna en teoretisk förankring för studien gjordes en fördjupning i ämnet för examens-
arbetet genom litteraturstudier kring projektprocessen med betoning på kvalitet och kommuni-
kation. Litteratur inom området har hämtats från KTHB, Handelshögskolans bibliotek, 
Stockholms Universitets Bibliotek, tidskrifter samt övrig information från hemsidor på Internet. 
Även dokumentation på företaget som beskriver befintlig projektmodell, det vill säga kvalitetsplan 
projekt, kvalitetshandböcker, kvalitetsprogram, utbildningsmaterial för projektorientering har 
studerats samt interna företagsdokument. 

Referenserna som använts i litteraturstudien omfattar relativt gammal facklitteratur inom bygg-
branschen, såväl som nypublicerade artiklar och handböcker i projektstyrning. Artiklar från tid-
skriften Byggindustrin har varit till god hjälp eftersom de tar upp aktuella händelser inom bygg-
branschen. Även examensarbeten och rapporter har används som underlag för arbetet, eftersom 
det är oftast här som den senaste kunskapen kan inhämtas, speciellt inom området som hanterar 
informationsflöde. 

Litteraturstudien inleddes med studier av byggprojekts aktörer och hur de är sammansatta. 

 
1.5.2 Intervjuer 

För att komplettera litteraturstudien valdes en empirisk undersökning i form av intervjuer som 
metod. I denna studie har kvalitativt inriktad forskning använts som metod, som hos Patel et al 
(1991) beskrivs som sådan forskning som använder sig av verbala analysmetoder. Trost (1997) 
beskriver kvalitativa intervjuer: ”…utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor 
och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar”. 
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I samarbete med handledaren på Strängbetong har en intervjuguide tagits fram, som har legat som 
underlag för de intervjuer som utförts. Genom att täcka in ett antal frågeområden kan olika 
synpunter på ett visst ämne klarläggas. De individer som medverkar i undersökningen valdes i 
första hand utifrån problemformuleringen. Sammanlagt har 15 stycken personer runt de fyra 
utvalda fallstudierna djupintervjuats, samt 13 andra personer som är speciellt intressanta för 
undersökningen har intervjuats som komplement. De personer som valdes att intervjua i samband 
med fallstudierna var säljare, projektledare, handläggande konstruktör, montageledare och 
beställare. 

Innan intervjuernas genomförande, togs kontakt med intervjupersonerna via telefon eller per-
sonlig kontakt. För att förbereda dem inför mötet, informerades intervjupersonerna kort om 
intervjuns innehåll via e-mail eller samtal. Intervjuerna inleddes kort med en beskrivning av syftet 
med uppgiften. I samband med intervjuerna klargjordes det att svar som lämnats endast ska bilda 
bakgrund till framställningen, där uppfattningar refereras utan angivande av källa. 

Intervjuerna har valts att generellt utformas enligt rekommendationer av Patel et al (1991) med all-
männa inledande frågor i början av intervjun, sedan fortsätta med frågor som rör det preciserade 
problemet. Till sist avslutades intervjun neutralt med utrymme för frågor, kommentarer och tillägg 
för saker som inte kommit med i frågorna, men som bedöms som väsentligt av intervju-
personerna. 

Den form av intervjumetod som använts kallas för öppna intervjuer eller kan även kallas för 
intervjuer med låg grad av strukturering enligt Patel et al (1991). Detta ger den intervjuade per-
sonen största möjliga utrymme att svara samt att den intervjuade blir mer aktiv. Dessa frågor har 
varit delvis ostandardiserade. Med detta menas att en del av frågorna har varit likalydande och 
ställda i en logisk ordning, som ansetts vara lämplig under intervjuernas gång. 

 
1.5.3 Studie av projekt 

För att få fram en fullständig analys av företagets projektprocess gjordes en fallstudie på fyra olika 
projekt i olika stadier med hänsyn till den tidsbegränsning som gäller för examensarbetet. Gösta 
Lindström, handledaren på Strängbetong, valde ut dessa fyra projekt. De tre stadier som följdes 
valdes att kallas för: uppstarts-, pågende och slutstadie. 

Fallstudierna av projekten är baserade på intervjuer av nyckelpersoner och deltagande vid två av 
projektens erfarenhetsmöten. 

Uppstartsstadiet var projektet Edsbergs Centrum med NCC som totalentreprenör och 
Sollentunahem som beställare. I pågåendestadiet valdes projekten Mältplåten med Familjebostäder 
som beställare och Gästvåningen med Besquab och Familjebostäder som beställare. Till slutstadiet 
valdes projektet Kyrkoherden med Riksbyggen som beställare. 

 
1.5.4 Benchmarking 

Författarna Karlöf & Östblom (1993) ger följande definition av benchmarking:  

”En kontinuerlig och systematisk process för att jämföra den egna effektiviteten i form av pro-
duktivitet, kvalitet och arbetsprocess med de företag och organisationer som representerar de 
bästa.” 
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Genom att göra en funktionell benchmarking, beskriver Bendell et al (1995) att det handlar om att 
gå utanför företaget och använda icke-konkurrerande organisationer som förebilder. Det är sam-
tidigt idealiskt att börja med intern benchmarking, där det går att jämföra avdelningar, fabriker 
etcetera. Fördelen med detta är att det blir relativt lätt att jämföra, men samtidigt är det inte så 
sannolikt att detta ger förbättringar, som en extern jämförelse ger. 

Med avseende på funktionell benchmarking, studeras en eller flera aktiviteter som är intressanta. I 
detta fall har det valts att undersöka olika kommunikationsprocesser hos ett företag som säljer 
affärsutvecklingssystem. Detta för att kunna jämföra med Strängbetongs verksamhet och bättra på 
kvaliteten i informationsflödet och därmed kunna minska kostnader för kvalitetsfel hos företagets 
produkter. 

Kortfattat är syftet att dokumentera mäta med relevanta metoder samt jämföra skillnader i 
arbetsmetoder och processer mellan de inblandade parterna. 

Olika författare av benchmarkinglitteratur har en egen modell för benchmarking. Den modell som 
valdes att arbeta efter är en sammanställning som Carlson och Sandberg (2000) har gjort. Den 
består av sex faser som är uppdelade i olika steg. Med avseende på tidsbegränsningen som 
examensarbetet innefattar har de två sista stegen i benchmarkingprocessen utelämnats och ser ut 
som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Först behövs det undersökas vad uppdragsgivaren har för behov och förbättringspotential. 
Därefter väljes ett lämpligt benchmarkingobjekt ut som har processer som organisationen 
kan jämföra sig med. 

2. Innan dataninsamligen börjar, utformas en strategi för vad som ska undersökas. Ett fråge-
formulär byggs upp, som har en viktig del i att vara studiens mätinstrument. 

3. Analysera informationen. Syftet är att se vad det är i den egna organisationen som skiljer 
sig från de bästa och varför det skiljer sig. 

4. Ta fram en benchmarkingrapport och informera. 

Figur 1 Beskriver benchmarkingprocessen. 
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5. Genomförandefasen där analysen övergår i förändringsarbete. Nya mål för verksamheten 
formuleras, en åtgärdsplan utvecklas och implementeras. 

6. Det sista steget handlar om är uppföljning och repetition, vilket är en förutsättning för att 
benchmarkingen ska bli ett kontinuerligt förbättringsinstrument. 

Till benchmarkingstudien har ett företag valts ut att studeras närmare, för att lägga till en ytter-
ligare dimension till examensarbetet. Det är intressant att jämföra med branscher som har liknande 
processer som ligger längre fram i utveckligen och analysera hur Strängbetong skulle kunna an-
passa dem i sina egna modeller. 

 
1.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder att lita på. I denna undersökning måste man veta att det mätta värdet är så nära 
det sanna värdet. I aktuellt fall innebär det att insamlingen av information ska ha gjorts på ett 
tillförlitligt sätt och att den ska ha gjorts väl så att den motstår slumpinflytanden av olika slag. 
Trost (1992) skriver att undersökningar som bygger på intervjuer grundar sig på abstrakta feno-
men, vilket betydera att de mäter kunskap, inställningar och liknande. Då gäller det att det 
instrument mäter vad det är avsett att mäta. 

Ofta talas det om att en undersökning ska ha hög reliabilitet. Vad som menas med detta är att 
resultaten från intervjuerna ska överrenstämma med varandra. För att säkerställa reliabiliteten 
gjordes en noga förberedelse av genomförandet av intervjuerna samt användande av strukturerade 
observationer. Ingen bandspelare har använts under intervjuerna, dels eftersom personer kan bli 
osäkra inför intervjun samt dels eftersom det kan bli mycket material att gå igenom efteråt. 

En svensk översättning av ordet validitet är giltighet. I valet av företag som objekt för bench-
marking, kan man enligt Bendell et al (1995) inte veta om benchmarkingobjektet använder sig av 
bäst demonstrerad praktik. 
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Disposition 

 

Kapitel 1 en introduktion till examensarbetet, redogör för dess bakgrund, syfte och problem. 

Kapitel 2 en kort presentation av företagets verksamhet. 

Kapitel 3 omfattar en litteraturstudie som examensarbetet grundar sig på. 

Kapitel 4 presenteras resultat från intervjuer. 

Kapitel 5 presentation av resultat från fallstudier. 

Kapitel 6 inbegriper benchmarkingstudie av IBS AB. 
Kapitel 7 ett sista avsnitt där slutsats presenteras. 
Bilagor    utgörs av underlaget för intervjuerna och benchmarkingen. 
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2 Företagsinformation 

År 1942 startade Strängbetong AB sin verksamhet och är ett av de största bolagen som ingår i 
Consoliskoncernen, som är Europas största tillverkare av prefabricerade element. Koncernen 
bildades december 1997, genom en fusion med Finska Parma, då vid namnet Partek Precast 
Concrete, och Svenska Strängbetong. Consolis största aktieägare är Industri Kapital (49 %) och 
Partek Oy Ab (26 %). Nettoförsäljningen för Consolis år 2003 var 618 m € och hade runt 5000 
anställda vid årets slut. Strängbetong svarade för en nettoförsäljning av 121 m € och 873 anställda 
och är Sveriges ledande producent av prefabricerad betong. 

Koncernen har 51 fabriker och bedriver verksamhet i 11 länder: Finland, Sverige, Norge Tyskland, 
Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tjeckoslovakien och Polen. Bland dem har 
Strängbetong sju fabriker, tio försäljningskontor i Sverige samt ett i Lettland. Företaget tillverkar, 
levererar och monterar ett stomsystem, det så kallade basbyggnadssystemet som lämpar sig för att 
bygga hallar, kontor, bostäder samt parkeringshus.  

 

Figur 2 Organisationsschema Strängbetong AB, 2003. 

Strängbetongs affärsidé är:  

”…att leverera industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas, från idé till slut-
montage för bättre totalekonomi, trygghet och utrymme för arkitektonisk kvalitet.” 

Företaget bedriver multiprojektorganisation med många parallellt pågående kundprojekt, som är 
av olika karaktär med avseende på omfattning och grad av komplexitet. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Informationsflöde 

Enligt Erikson (2002) handlar informationsflöde om att göra erfodrad information tillgänglig till 
projektets medlemmar i läglig tid. Information om arbetsuppgifter sker via kommunikation mellan 
individer samt mellan suborganisationer. Överföring av information kan ske skriftligt, elektroniskt 
eller muntligt. Genom att kombinera och komplettera dessa olika kanaler, går det att uppnå olika 
krav på effektivitet. 

Den skriftliga kanalen kan till exempel ge sig i uttryck i form av ritningar och handlingar. De har 
den fördelen att läsaren kan gå tillbaks i texten och läsa om på nytt. Risken för feltokningar eller 
missförstånd är liten, under förutsättning att texten är korrekt skriven. Den stora nackdelen med 
skriftliga kanaler är de små möjligheterna till en dubbelriktad informationsöverföring. 

Elektroniska kanaler kan bestå av till exempel e-post, intranät, videokonferens och telefax. De 
senaste åren har användandet av e-post och intranät ökat kraftigt. Båda sätten har gjort det möjligt 
att göra information mer lättillgänglig och mer levande jämfört med skriftliga kanaler. Det är 
dessutom möjligt att vidaresända information till andra mottagare, eventuellt efter egen kom-
plettering. Det ställer samtidigt ett krav på att alla som konsumerar information har en viss typ av 
egen utrustning. 

Slutligen finns det den muntliga kanalen, som består av bland annat planerade eller informella 
möten. Muntlig kommunikation är själva grunden för att någon utveckling ska ske på en arbets-
plats. Möten ger möjlighet till att föra en tvåvägskommunikation, där alla ges en chans att få sina 
frågor besvarade och saker och ting förtydligade. 

Människan har olika former för att ta till sig information. Erikson (2002) säger att enligt under-
sökningar är det ungefär en tredjedel som föredrar att se saker och ting på bild, en tredjedel tycker 
om att lyssna, medan resten föredrar att pröva på det som ska läras in. Ofta tros det att missför-
stånd beror på ineffektiv kommunikation, som kan lösas med kompletterande information. Men i 
själva verket uppstår många brister eftersom två personer helt enkelt inte förstår varandra. Miss-
uppfattningar uppstår när två människor har olika referenser och behovsprofiler. Det vanligaste är 
att för få av individens behov inte stimuleras och motiveras. 

 
3.2 Kommunikation 

I detta avsnitt redogörs utgörligt hur kommunikationsprocessen fungerar, för att få en djupare 
förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att informationsöverföringen ska bli fulländad. 
Kommunikationsmetoder förändras och utvecklas hela tiden för att klara omgivningens krav. Om 
kommunikationen brister kan konsekvenserna bli stora. 

 
3.2.1 Kommunikationsprocessen 

I en kommunikationsprocess finner vi att det sker en överföring av information. Själva ordet 
kommunikation betyder ungefär göra gemensam. En förutsättning för att kunna lösa de låsningar 
som kan uppstå i projekt, är just en väl fungerande kommunikation. 



 

11

Kommunikationsprocessen kan presenteras, enligt Nowak (1976), i en enkel standardmodell. Den 
omfattar flera viktiga funktioner; att upplysa, instruera, influera och övertala. Den person som vill 
förmedla något kallas ofta för sändare, medan den som tar mot denna information kallas mottagare. 
Sändaren ansvarar för att göra överföringen av informationen tydlig och fullständig så att mot-
tagaren korrekt kan erhålla den. Mottagaren har ansvaret för att försäkra sig om att informationen 
är mottagen i sin helhet och korrekt uppfattad. 

I figur 3, illustreras det rent tekniskt hur kommunikationsprocessen kan se ut. Kommunikationen 
utgår från meddelandets sändare. Denne har information, ett tankeinnehåll, som den vill sända till 
mottagaren i form av ett meddelande. Sändaren omformar sin information så att den kan över-
föras genom exempelvis tal. När kodningen av meddelandet har skett, till exempel till talade ord, 
överförs informationen via någon kommunikationskanal. Ibland används särskilda hjälpmedel, till 
exempel telefon, som fungerar som kommunikationskanal. Kanalen kan vara utsatt för störningar, 
såsom buller. Meddelandet når mottagaren där de signaler som utsänts avkodas. Det meddelande 
som mottagaren slutligen uppfattar har förändrats av olika inre och yttre störningskällor. Under en 
vanlig dialog förstår sändaren av meddelandet genast, om meddelandet gått fram. Mottagarens 
minspel och svar innebär en återföring, som berättar om kommunkationen har varit framgångsrik. 

 
 
Figur 3 Kommunikationsprocess, ur Poole (1998). 
 
I verkligheten är kommunikation en mer komplicerad process än modellen visar. Ett stort antal 
faktorer såsom personliga referenser och egenskaper måste beaktas. 

 
3.2.2 Förutsättningar för kommunikation 

Följande faktorer anses enligt Nowak (1976) som nödvändiga för mänsklig kommunikation: 

- Psykologiska förutsättningar – såsom tillräcklig informationsbehandlingsförmåga, minne, 
receptivitet, inlärningsförmåga, intelligens, uppmärksamhet samt förmåga att använda 
sinnena. 

- Förmåga att använda ett språk – genom tal, skrift eller rörelse.  
- Kanaler – så att ett meddelande över huvud taget kan överföras från sändare till mottagare. 



 

12

- Ett gemensamt språk – förutsättningen för ömsesidig förståelse. Språket behöver dock 
inte bestå av ord. 

- Medier – såsom brev, telefon eller tidning. Sådana är nödvändiga om det inte finns 
möjlighet till persolig kontakt. 

Det finns många olika dimensioner av kommunikation, enligt ”A guide to the project management 
body of knowledge” (2000) beskrivs de som följande: 

- Skriven och muntlig, lyssna och tala. 
- Intern (inom projektet) och extern (med kunden, media, offentlig, etc.). 
- Formell (rapporter, genomgångar, etc.) och informell (PM, samtal, etc). 
- Vertikal (upp och ned genom organisationen) och horisontell (på samma organisatoriska 

nivå). 

Det finns ytterligare dimensioner i kommunikation, nämligen som tillfredsställer de psykologiska 
och emotionella behoven. Erikson (2000) beskriver att det finns ett antal basbehov, som har 
tydligt kommunikativa aspekter och påverkar drivkrafter och förhållningssätt i dialog med andra. 

 
3.2.3 Nya sätt att kommunicera 

Författaren Blomé (2004) beskriver att under de senaste 15 åren har den tekniska utveckligen 
möjliggjort nya sätt att kommunicera. Med hjälp av Internet, projektplatser, e-post och bärbara 
utrustningar av olika slag befinner vi oss i en situation där information inte är eller behöver vara 
en bristvara. Risken finns att informationen flödar över och att stressnivån blir näst intill out-
härdlig. 

Användandet av e-post har medfört en markant höjning av arbetstakten i projekt. En av för-
delarna är att man kan ha en kort framförhållning, beslut kan snabbare fattas och nya förändringar 
kan enklare genomföras. E-post är ett enkelt sätt att hantera projektkommunikation. Det kan dock 
vara en nackdel att budskap lätt kan missuppfattas, på grund av mediets oförmåga att nyansera sig. 
Berg von Linde (Örjan Wikforss redaktion 2003) skriver att tekniken bjuder till improvisation med 
kortare framförhållning i stället för långsiktig planering. 

 
3.2.4 Kvalitetsfelkostnader 

Josephson (1994) lägger fram i sin avhandling att kostnader för att rätta till fel för ett byggprojekt 
kan överstiga 10 % av dess totalkostnad. Dessa fel uppkommer som en kostnad under olika ske-
enden genom byggprocessen. Från program- och projekteringsskedet till kostnader för felkorri-
gering under förvaltningsskedet. 

Josephson (1994) skriver vidare att uppskattningsvis 1/8 av felkosnaden orsakas av brister i nöd-
vändig information. Informationsbristen har sitt ursprung hos såväl sändaren och mottagaren som 
i själva överföringen. Relativt ofta har både sändaren och mottagaren del i att informationsöver-
föringen misslyckas. 

Sändaren måste lämna nödvändig information för den specifika arbetsuppgiften på ett klart och 
entydigt sätt. De fel som vanligen orsakades av sändaren var att: 
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- fel information lämnades. 
- informationen lämnades på ett felaktigt sätt. 
- informationen försummades att lämnas över huvud taget. 

Mottagaren måste förstå och tolka informationen en rätt för att agera rätt. Feltolkning och miss-
uppfattning leder till felagerande. 

En slutsats av studien är att informationsöverföringen störs av att individer tillhörande olika sub-
organisationer talar olika språk, ser på produkten och processen ur olika synvinklar, samt inte 
tillräckligt överväger vilken information som individen behöver. 

 
3.6 Kunskaps och erfarenhetsåterföring 

Josephson (1994) förklarar att kommunikation i ett byggprojekt tenderar att bli muntlig. Det 
betyder att mycket av erfarenhet och kunskap utbytes mellan medlemmarna och förvaras i deras 
minnen. Det finns en del faktorer som förhindrar kommunikation. En av dem är att det finns en 
skarp gräns mellan byggskedena. Dessutom utvecklas byggandet i den riktning att det krävs allt 
fler specialister för olika arbetsmoment. Alla dessa har skilda system för kommunikation, varför 
samordningen försvåras. 

Det är en utmaning att föra över information mellan säljaren till resten av projektdeltagarna. För 
mellan varje person som information överförs, förloras automatiskt kunskap om projektet. 

 

Figur 4 Illustrerar ”hack” i kunskapsuppbyggnaden i ett projekt, ur Wenell (2001). 

 
3.7 Projekt 

Ett projekt består av flera aktiviteter som är beroende av varandra och planerade i förväg utifrån 
begränsad information och som ska genomföras av ett team för att så småningom leverera en fär-
dig produkt. Den person som styr projektet är projektledaren, vars uppgift är att se till att pro-
jektets mål nås. 
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3.8 Projektprocess 

En projektprocess kan beskrivas som en serie av handlingar som frambringar ett resultat. Följande 
faser i projektprocessen kan enligt Project Management Institute (2000) delas upp i: 

Initieringsprocesser – göra bakgrundsstudier. 

Planeringsprocesser – definiera mål och utförande, samt utse projektmedlemmar och 
ansvarsfördela. 

Avstämningsprocesser – koordinera människor och andra resurser för att genomföra 
projektet. 

Utförandeprocesser – försäkra sig att projektets mål träffas genom att övervaka och regel-
bundet mäta framsteg och därmed identifiera avvikelser från planen så att korrigerande 
åtgärder kan sättas in. 

Avslutandeprocesser – godkänna projektet och regelmässigt avsluta det. 
 
 
 

 
Figur 5 Projektprocessen, Project Management Institute (2000). 

De olika processerna som ovan identifierats i projektprocessen illustreras i figur 6 hur de över-
lappar varandra och hur deras olika aktivitetsgrad vanligtvis ser ut. 
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Figur 6 Visar hur aktivitetsgrad och hur processerna överlappar varandra, Project 
Management Institute (2000). 
 
3.8.1 Initieringsprocesser 

Ett projekt intitieras av viljan att genomföra en idé. I detta fallet menas en idé och ett behov till 
uppförande av en byggnad som kan innefatta både nybyggnad och tillbyggnad. Den som initierar 
ett byggprojekt kan vara statliga eller kommunala myndigheter samt företag. Ett förfrågnings-
underlag skickas ut och är det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetandet av anbud. 
Författaren Nordstrand (1996) förklarar att förfrågningsunderlag i regel utgörs av byggnadlingar 
kompletterade med AF, administrativa föreskrifter. Ibland upprättas förfrågningsunderlaget innan 
bygghandlingar är fastställda och utgör då underlag för en så kalldad tidig upphandling. 
Nordstrand (2000) beskriver arbetet med att ta fram dessa bygghandlingar för produktbestämning. 
Förarbetet inför ett projekt tar ofta minst lika lång tid som det mer direkta, operativa projekt-
arbetet. Med förarbete avses ett arbete som följer ett visst mönster inför det egentliga projektet. 
Hagberg et al (2000) poängterar särskilt hur viktigt det är att få tid och resurser att starta ett 
projekt på ett effektivt sätt. Alltför ofta kastas man in i det direkta operativa arbetet utan att tänka 
efter först. Vissa frågor måste klaras ut innan efterföljande aktiviteter påbörjas, för att undvika att 
utsätta sig för alltför stora risker. 

Syftet med startfasen är enligt Hagberg et al (2000) att: 

- klargöra målet. 
- utveckla den tänkta lösningen. 
- verifiera att projektet är genomförbart. 
- planera och organisera det fortsatta projektarbetet. 
- förankra projektet. 

 
3.8.2 Planeringsprocesser 

För att planeringen av projektet ska bli så lyckad som möjligt så finns det några saker som är 
avgörande. Hagberg et al (2000) säger att det viktigaste är att planeringen görs tillsammans med 
dem som ska utföra arbetet. Med detta menas att projektledaren ofta tror att det finns ett krav på 
de ska klara av att själva planera projektet, vilket sällan gör det lätt att förankra planerna. En av 
grundtankarna med projekt är att samla personer med olika kompetens för att nå ett visst mål. 
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Hagberg understryker att det är självklart att samtliga i teamet måste delta för att planeringen ska 
bli bra. 

Författaren Blomé (2004) menar ett led i att skapa framgångsrika projekt är att uppnå en samsyn 
på hur projektet ska genomföras. När alla har en gemensam bild av hur denna röda tråd ser ut, 
med sina faser, centrala beslutspunkter samt vilken dokumentation som krävs, förenklas generellt 
arbetssituationen för chefer, projektledare och projektmedlemmar. Wenell (2001) förklarar att de 
flesta har tillgång till planeringsprogrammet MS Project, men problemet är att ytterst få kan 
ytnyttja det. 

Tidsplaner upprättas för alla projekt och utgör underlag för styrning av projektet. Nordstrand 
(1996) skriver att det är därför viktigt att alla personer vars arbete påverkas av tidsplanen får med-
verka i planeringsarbetet, samt yttra sig över planerna innan dessa fastställs. 

Planering kräver att målen för verksamheten har preciserats. Nordstrand (2000) beskriver följande 
saker som ska beaktas:  

Hur resurserna ska användas eller aktiviteter utföras (exempel: organisationsplan, 
kvalitetsplan). 

När resurserna ska användas eller aktiviteter utföras (exempel: projekteringstidsplan, 
projekttidsplan). 

Var resurserna ska placeras eller aktiviteter utföras (exempel: layout för industrilokal, 
placeringsritning för byggarbetsplats). 

Nordstrand (1996) redogör att planeringen av ett byggprojekt bör omfatta att: 

 Kartlägga de aktiviteter som är nödvändiga för att uppnå målet. 

Bestämma sambandet mellan de olika aktiviteterna ur såväl teknisk som organisatorisk 
synpunkt. 

Klarlägga behovet av olika resurser i form av personal, maskiner, tid och ekonomi. 

Förutsäga möjligheterna att utföra aktiviteterna inom de för projektet gällande ramarna för tid 
och ekonomi. 

Skapa  flexibilitet i fråga om handlingsutrymme på väg till projektets mål. 

Författaren Wenell (2001) menar att projekt som blir onödigt dyra och långa, beror på bristande 
genuint intresse och förståelse för planering och styrning hos ledning och hos projektledare. 

 
3.8.3 Avstämningsprocesser 

Eftersom en bra plan ska visa det bästa sättet att genomföra ett projekt, bör det eftersträvas att 
följa planen. Dessvärre lyckas inte detta alltid. Därför understryker författaren Nordstrand (2000) 
hur viktigt det är med uppföljning av projektet, eftersom detta är en andra förutsättning för att 
verksamheten ska kunna styras mot målet. 

Uppföljningen inkluderar datainsamling och kontroll. Datainsamlingen redovisar verkliga tids- och 
kostnadsuppgifter från projektet. Dessa jämförs sedan med planerade och förväntade värden. Vid 
en uppföljning kan avvikelser analyseras och bedöma deras konsekvenser för återstående delar av 
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det pågående projektet. Då ges chansen att undersöka om tidsplanen och projektets totala kost-
nader håller eller inte. 

Uppföljning av tidsplaner ska alltid ske vid möten i projektteam, projekteringsmöten, byggmöten, 
etc. Nordstrand (1996) påpekar att alla inblandade i projektet, såväl hos beställaren som hos kon-
sulter och entreprenörer, ska rapportera förhållanden som påverkar tidsplanen till projektledaren. 

Projektering är ett begrepp som innebär att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla 
önskemål och krav enligt ett byggnadsprogram och att redovisa på ritningar och beskrivningar. 
Som regel kan projektering beskrivas som ett svårt och komplext arbete med många personer som 
ska samarbeta, ofta under tidspress. Samtidigt ska byggherrens olika krav på miljö-, kvalitet- och 
kostnadskrav. Arbetet med projektering beskrivs ofta som ett lagarbete mellan bland annat arki-
tekt, byggnadskonstruktör, VVS-konsulten, elkonsulten. Dessa personer måste hela tiden infor-
mera varandra om hur de tänker lösa sina specifika problem, så att det går ihop med resten av 
projekteringslaget. Nordstrand (2000) menar att detta kräver ett väl fungerande kommunikations-
system. 

Projektering är ofta en iterativ process, där lösningar ständigt bearbetas om och då är det kritiskt 
att kommunikationen fungerar, så att alla hela tiden får tillgång till den senaste informationen. En 
påtaglig effekt med ett väl fungerande informationsflöde är möjligheten att förändra slutprodukten 
närmare leveranstidpunkten. 

 
3.8.4 Utförandeprocesser 

Utförande syftar till att påverka projektet så att de uppställda målen nås. Nordstrand (2000) skriver 
att de signaler om avvikelser och konsekvenser som avstämningen ger, blir avgörande för vilka åt-
gärder som kan behövas vidta. Exempelvis om det blir problem med att hålla tiden, kanske det går 
att sätta in fler resurser eller revidera tidsplanen. 

Syftet med genomförandefasen är enligt Hagberg et al (2000) att: 

- i detalj precisera projektets leverans. 
- detaljplanera det resterande projektarbetet. 
- i detalj klargöra hur överlämnandet ska ske. 
- producera den utlovade leveransen. 
- överlämna projektets resultat – leveransen 

 
3.8.5 Avslutandeprocesser 

Syftet med slutfasen är enligt Hagberg et al (2000) att: 

- verifiera att projektets mål är uppnått. 
- verifiera att leveransen är fullföljd. 
- återvinna erfarenheter från projektarbetet. 
- avsluta projeket. 

3.9 Ansvarsfördelning 

Enligt Josephson (1994) innebär ansvarsfördelning definiering av arbets- och ansvarsområden. 
Denna fördelning försvåras ju mer splittrad och ju mer löst sammansatt som projektets med-
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lemmar är. Ofta kan ansvar till befogenheter kopplas. Med befogenhet avser man den makt olika 
medlemmar har att döma, ge order, eller på andra sätt påverka beteendet hos andra medlemmar. 
Denna makt kan vara såväl formell som informell. Den formella makten hänger ihop med roll-
fördelningen i projektet medan den informella makten visar sig på olika sätt. Ju längre tid som 
varje medlem har lagt ned på projektet, desto större kunskap och därmed större makt medföljer. 
Vid alla typer av arbetsfördelning är kommunikationen den svagaste länken i arbetskedjan. 

 
3.10 Projektmodeller  

Blomé (2004) skriver att en väl accepterad projektmodell kan ses som ett sätt att samla in, lära och 
paketera yrkeskunskap. Sett över en längre tidsperiod blir en accepterad projektmodell någon form 
av kulturbärare. Via projektmodellen sprids organisationens värderingar och syn på projektarbete 

 
3.10.1 Projektledare 

Projektledarens uppgift är att se till att projektets mål nås. Dennes ansvar och befogenheter kan 
generellt sett variera mycket. I praktiken är de mer eller mindre uttalade och tydliga, vilket kan 
skapa en del frågetecken när det gäller arbetsfördelningen i projekt. Blomé (2004) skriver att 
projektledarrollen kan innebära att man är alltifrån administratör och koordinator till en person 
med mandat och makt att styra en tillfällig organisation med alla dess medlemmar. I det första 
fallet har man enbart befogenheter att samla in och samanställa information. I det senare är man 
ledare och chef för projektet och ansvarar för att nå målet genom att nyttja de resurser som har 
överenskommits och ställts till förfogande. 

Vilket ansvar och vilka befogenheter en projektledare har under ett projekts livstid, är viktigt att 
dokumentera för att lägga grunden för ett tydligt och säkert projektarbete. Vidare skriver Blomé 
(2004) att det är även projektledarens uppgift att samla upp och överlämna den kunskap som 
byggts upp under projektet. Speciellt när man vill utveckla kvalitetsarbetet. 

Antalet projektledare är nästan alltid är en bristvara, som begränsar antalet möjliga samtidiga pro-
jekt. Om situationen upplevs som sådan menar Wenell (2001), att det skapar stress och olust. 

 
3.10.2 Multiprojektverksamhet 

Multiprojektverksamhet kännetecknas av att flera program och projekt inom en organisation 
påverkar varandra genom att konkurrera om gemensamma resurser i form av medarbetare, 
utrustning och lokaler samt ekonomiska medel. Wenell förklarar att detta skapar behov av en 
medveten prioritering mellan program och projekt på samtliga nivåer i organisationen. 

 
3.11 Entreprenadformer 

Nedan gås de tre vanligaste upphandlingsformer som Strängbetong jobbar i. Det är delad-, total- 
och funktionsentreprenad. Bilden illustrerar hur långt åtagandet sträcker sig vid olika entreprenad-
former. 
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Figur 7 Entreprenörens åtagande vid olika entreprenadformer, ur Olsson (1993). 
 
3.11.1 Delad entreprenad 

Nordstrand (2000) förkalrar att vid genomförande med delad entreprenad väljer beställaren vilka 
entreprenörer som ska utföra entreprenadarbetena, genom att beställaren själv upphandlar det 
antal entreprenader som byggproduktionen väljs att delas in i. 

Projekttiden kan kortas genom att projektering och byggande kan överlappas. 
Entreprenadindelningen kan göras så att de först upphandlade entreprenaderna kan påbörjas 
innan projekteringen är klar för att upphandla övriga delar. 

Genomförandeformen ställer stora krav på beställarorganisationens kompetens och resurser både 
under projekterings- och byggfasen. Beställaren planerar såväl projektering- som entreprenad-
arbeten. Entreprenadarbetena måste delas på ett sätt som ger en rationell produktion och klara 
ansvarsgränser mellan entreprenaderna. Entreprenadindelningen inverkar på hur projekteringen 
måste bedrivas och hur handlingarna redovisas. Ett antal upphandlingspaket ger ökad projekte-
ringsinsats jämfört med generalentreprenaden och under byggfasen ansvarar beställarens bygg-
ledningsorganisation för planering, uppföljning och samordning av de olika entreprenaderna. 

Förfarandet ökar byggherrens risktagande i projektet jämfört med olika former av generalentre-
prenad respektive totalentreprenad. Till exempel är garantiansvaret uppdelat på de entreprenader 
som upphandlats. 

De argument som framförs för genomförande av totalentreprenad är främst: 

- Denna entreprenadform ger byggherren goda möjligheter att finna bästa anbud för varje 
delentreprenad på marknaden. 

- Successiv projektering kan pågå under entreprenadtiden vilket gör att byggstarten kan ske 
förhållandevis snabbt. 

Argumenten mot är vanligen att vid felaktigt utförande eller försening inom en delentreprenad kan 
övriga entreprenörer bli lidande. Denna risk är ganska så stor eftersom det finns många skarvar 
mellan olika ansvarsområden. 
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Figur 8 Ovan illustreras organisationen vid en delad entreprenad, ur Söderberg (1998). 
 
3.11.2 Totalentreprenad 

Totalentreprenad som vald entreprenadform innebär att beställaren preciserar program samt 
funktions-, kvalitets- och prestandakrav för den färdiga byggnaden eller anläggningen, för att 
sedan låta en entreprenör sköta projekteringen och produktionen. Som alltid är det innan upp-
handling beställaren har sin största möjlighet att skapa grunden för ett bra projektgenomförande 
genom att utarbeta ett entydligt och bra förfrågningsunderlag. 

Totalentreprenad är enligt Nordstrand (2000) den till synes enklaste genomförandeformen, sett ur 
beställarens synvinkel. Således finns det bara ett avtal mellan dessa två parter som omfattar båda 
delar vid ett uppförande av ett byggobjekt. Vad som i verkligheten inte ter sig som lika enkel, är att 
beställaren har ofta svårt att i avtalet med totalentreprenören definiera det som ska byggas på ett 
sådant sätt att slutresultatet motsvarar beställarens krav och förväntningar. Totalentreprenör kallas 
den som väljs att utföra entreprenaden. 

Utöver entreprenaden kan även sidoentreprenader ingå som normalt inte ingår i bygg- eller in-
stallationsentreprenader, som exempelvis maskininstallationer. Entreprenörer lämnar bud på 
projektet och har sedan det fria valet att anlita konsulter och arkitekt till viss projektering, eller 
sköta all projektering själv. Söderberg (1998) skriver att för okomplicerade objekt kan det räcka 
med att komplettera tidigare använda standardlösningar med speciella objektsberoende lösningar. 
En fördel för beställaren vid anbudstävlingar är att denna kan få tag på flera förslag på lösningar 
med avseende på pris, utseende, utformning och standard bland annat. 

De argument som framförs för genomförande av totalentreprenad är främst: 

- Lägre total kostnad för projektering och byggande. 
- Kort genomförandetid. 
- Klara ansvarsförhållanden. 
- Tidigt besked om projektekts byggkostnad. 
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Argumenten mot är vanligen: 

- Lägre kvalitet på material och detaljlösningar. 
- Högre drifts- och underhållskostnader därför att investeringskostnaden i varje lösning 

minimeras inom kontraktsramarna. 
- Svårigheter för beställaren att få insyn i och kunna påverka materialval och detaljlösningar. 

Det finns även en variant som kallas för styrd totalentreprenad, där beställaren före infodran av 
anbud låter arkitekt och övriga konsulter göra en halvfärdig projektering. Detta för att förvissa sig 
om vissa tekniska lösningar. Men med styrd totalentreprenad så kan det vara oklart vem som har 
funktionsansvaret. Vid den rena formen av entreprenad är det totalentreprenörens ansvar att se till 
att det färdiga byggobjektet svarade beställarens funktionskrav. Nordstrand (2000) förklarar i detta 
fallet funktionskrav som: ”…att byggnaden eller anläggningen ska gå att använda för sitt ändamål 
och ha de egenskaper som är nödvändiga för användbarheten”. 

 

 
 

Figur 9 Ovan illustreras organisationen vid en totalentreprenad, ur Söderberg (1998). 
 
3.11.3 Funktionsentreprenad  

Begreppet funktionsentreprenad har kommit att användas för totalentreprenad med åtagande för 
totalentreprenören som även innefattar drift, skötsel och underhåll av det byggda under en viss 
bestämd tidsperiod. Syftet är att skapa incitament för totalentreprenören att välja tekniska lös-
ningar som ger god totalekonomi. Det innebär att man inte bara söker en entreprenör som kan ge 
lägsta pris, utan även bästa framtida funktion, uttryckt i årskostnader eller på annat sätt. I detta fall 
gäller det för beställaren att precisera sina funktionskrav så väl att entreprenören, leverar den bygg-
nad samt det drift- och underhållsåtaganden som erfordras för att hålla byggnadsverket i sådant 
skick som förvaltaren kräver.  



 

22

Funktionsentreprenaden kan i sin mest utvecklade form innehålla projektering, byggande, drift 
och underhåll. Ett argument mot denna entreprenadform är att det är svårt att se avgränsningen 
av entreprenadens utformning. 

 
3.12 Kvalitet 

I litteraturen finns det två olika sätt att närma sig kvalitetsbegreppet, nämligen produktkvalitet och 
processkvalitet. Det finns ett antagande som säger att kvaliteten hos en produkt till stor del är 
baserad på kvaliteten i den process som leder fram till själva produkten. Van Vliet (2000) menar 
att denna process kan definieras, hanteras, mätas och förbättras. 

Den standardiserade ISO definitionen av kvalitet lyder som följande:  

”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en förteelse som 
ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda 
behov” 

Ur Eklund et al. (1998). 

När det gäller projektprocesskvalitet vid projektutveckling har detta ofta ganska lite med teknik att 
göra. Andra aspekter som till exempel dokumentation, förmågan att planera, förhandla och styra 
kan ha avsevärt större betydelse för att skapa god kvalitet, skriver Bradley et al (2001). Det finns 
ett implicit antagande inom all kvalitetsstyrning som säger att kvaliteten på själva utvecklings-
processen direkt påverkar den levererade produkten. Kvalitetsstyrning går ut på att dels skapa god 
kvalitet i produkterna och dels att förbättra de bakomliggande processerna, som används för att 
utveckla dessa produkter. Målet är att det närmast i följd ska kunna generaliseras processer av hög 
kvalitet, så att dessa kan tillämpas i andra projekt. Processförbättringar, förklarar van Vliet (2000),  
är en långsiktig strävan, som kräver ledarskap och ett långsiktigt åtagande från verkställande delar i 
organisationen. 

Hagberg et al (2000) påpekar att grunden för kvalitetsarbete är att de som är verksamma i pro-
jektet har kunskap om målen och specifikationerna. Projektdeltagarna måste under resans gång 
diskutera hur de kan försäkra sig om att möta projektets förväntningar. Nordstrand (2000) skriver 
att syftet med standardisering är att: 

- Förenkla och effektivisera. 

- Säkerställa funktion och miljö. 

- Spara kostnader både i tillverkning och handel. 

- Underlätta utbytbarhet och kommunikation. 

 
3.13 Långsiktigt lärande 

Vad som utmärker sig för avdelningar med projektledningsverksamhet, är att de i allmänhet är 
relativt små, men har anställda på en jämförelsevis hög utbildningsnivå. Enligt Wirdenius (1991) 
sker den största delen av projektledarens eller konsultens kunskapsuppbyggnad i samband med 
problemlösning i de löpande projekten. Vidare menar författaren att kunskapsspridningen under-
lättas av den lilla organisationen och höga utbildningsnivån. Spridningen av kunskap inom den här 
typen av organisationer sker i stor utsträckning verbalt. 
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I dessa organisationer finns den största delen av kunskapen hos de enskilda individerna, vilket gör 
det svårare att hålla ihop och behålla företagsspecifika kunskaper. Denna typen av organisationer 
brukar kännetecknas av en låg genomströmning av personal. Arbetssättet kan ofta karaktäriseras 
negativt av att man ständigt arbetar på samma sätt, och skymmer för möjligheten att ge plats för 
förnyelse och förbättring. 

Lärandet kan beskrivas som en process, som startar med en upplevelse som vid reflektion ger 
kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur ger nya tankemodeller. Den nya kunskapen befästes 
genom att den användes, vilket ger synergieffekter. Hagberg et al (2000) menar med andra ord 
måste individen få möjlighet till att planera, utföra och värdera sitt arbete. 

 
3.14 IT och CAD 

Informationsteknik som medium för kommunikation har inneburit nya möjligheter för utbyte av 
information. Nya verktyg har införts i vardagen som till exempel användning av internet, e-post, 
projektpooler och intranät. Tidigare arbetsprocesser har blivit obetydligt påverkade och arbets-
roller förändrade. Berg von Linde (Örjan Wikforss redaktion 2003) skriver om den nya informa-
tionstekniken: 

”Skillnaden ligger i att individer blivit mer effektiva och på kortare tid 
kan initiera och skapa större mängder information än tidigare. De stora 
strukturella förändringarna har däremot uteblivit.” 

Vad författaren menar är att den nya informationstekniken som används idag inte helt lyckats slå 
igenom och därmed kunnat medföra förväntade förändringar i hela kommunikationsprocessen. 
Ett problem är att alla parter inte har samma förutsättning att ta till sig ny teknik. Det betyder att 
om det saknas kunskap för att använda det nya verktyget. Då väljer yrkesutövaren det gamla 
arbetssättet, eftersom det är det enda som kan garantera kvalitet i utförandet. Ett annat friktions-
element kan vara oviljan till att förändra sig. Nya verktyg som införs och till synes markant för-
ändrar ett gammalt arbetssätt, kan möta motvilja till utveckling. 

Berg von Linde (Örjan Wikforss redaktion 2003) skriver att man idag ofta arbetar i starkt frag-
menterade projektorganisationer, där samordning sällan sker på modellnivå. Problemen löses i 
stället i den fysiska verkligheten, alltså på byggplatsen. Därför är behovet av digital informa-
tionsdelning, till exempel genom projektnätverk, ännu inte uttalat. Fundamentalt för projekt-
nätverken är att begreppet distribution får en helt ny betydelse. Spridning av information bygger 
på pull, inte push. med andra ord betyder det att information måste aktivt sökas. 

Idag framställs ritningar till de flesta byggprojekt med hjälp av något CAD-program (Computer 
Aided Design). Denna teknik har funnits och utvecklats sedan 20 år tillbaka inom byggsektorn. 
Fördelarna med detta nya hjälpmedel är bland annat att kommunikationen har förbättrats, risken 
för kollisioner mellan medverkande projektörer har minskat eftersom denna teknik har möjliggjort 
bättre samordning. Utbyte av filer mellan projektörer görs antingen via projektnätverk, som är en 
projektpool där filer kan hämtas och levereras. Eller via e-post, eller genom att lagra informa-
tionen på disketter eller cd-skivor. 
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4 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen är en sammanställning baserad på de 25 intervjuer som genomförts på 
Strängbetong på olika avdelningar och orter runt om i Sverige. Detta för att i så stor utsträckning 
som möjligt ge en övergripande bild av hur företagets verksamhet ser ut idag. 

 
4.1 Roller 

Nedan ges en kort beskrivning av huvudaktörernas roller och ansvarsområden i projektprocessen 

4.1.1 Säljare 

Säljarens uppgift är att hitta projekt och kunder, helst i ett tidigt skede så man får vara med redan 
på skisstadiet. En del säljare rör sig ute och träffar kunder, medan andra jobbar från sitt kontor. 

Säljaren ska tillsammans med sitt kalkylteam sätta ihop en kalkyl och ett pris och lämna ett anbud 
som följs upp. Det som bestämmer hur stort åtagandet ska vara, får säljaren känna av marknaden 
och beställaren. När säljaren tror att projektet blir av, kallas ofta projektledaren in som ofta hjälper 
till med anbudskompletteringar. 

Säljaren ansvarar för kontraktsskrivningen och är juridiskt och ekonomiskt ansvarig mot kund 
fram till besiktningen. Säljaren gör upp en betalningsplan med kunden och ser till att ersättning 
erhålls under projektets genomförande. En beskedstidsplan lämnas över vid denna tidpunkt till 
beställaren. Säljaren och även projektledaren bör närvara när kontraktet skrivs. Därefter skickas ett 
beställningserkännande ut internt, som speglar det som kommits överens med beställaren. Detta 
ska vara klart innan överlämnandemötet. De projektdeltagare som ska jobba vidare med projektet 
utses och är officiellt medlemmar vid överlämnandemötet och oftast äger rum utan montage-
arbetsledaren, som vanligen blir utsedd ett par veckor innan monteringsstart. 

En stor del av säljarens tid läggs ned i det tidiga skedet. Normalt intar säljaren en mer passiv roll 
under resten av projektet, efter första eller andra projekteringsmötet. 

 
4.1.2 Projektledare 

Efter det att kunden har accepterat affären tar projektledaren över kontakten med kunden efter 
säljaren under resten av projektets gång. Projektledaren beskriver sig själv ofta som en person som 
har en sammanhållande funktion mellan olika avdelningar. Det viktigaste att tänka på som projekt-
ledare är att en bra produkt lämnas över till kunden enligt överenskommen tidsplan och att er-
sättning erhålls för extra åtaganden. 

Projektledaren ska ansvara för att checklistor används vid upphandling av underentreprenörer och 
vid överlämnandemöten, vilket sköts ganska bra. Projektledaren är den person som leder projektet 
och deltar vid beställarens byggmöten. 

 
4.1.3 Handläggande konstruktör 

Från säljavdelningen kommer ett ritningsförslag som en förslagskonstruktör gjort. Denna plus 
anbudskalkylen gås igenom vid överlämnandemötet. Förslagskonstruktions uppgift är att inkludera 
lösning på stabiliteten, så att handläggande konstruktör ges ett bra underlag för byggnadens di-
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mensioner. Om det avviker mycket från priset eller kontraktet skickas en avvikelserapport ut. En 
del handläggande konstruktörer börjar om helt från början utan att använda sig av förslaget, 
medan andra väljer att jobba vidare på förslaget.  

Handläggande konstruktör leder projekteringsgruppen och är ansvarig för att konstruera stommen 
enligt åtagande samt att ta fram tillverkningshandlingar för de betongelement som ska tillverkas i 
fabrik. Konstruktören måste tänka på många saker, även hur elementen ska fraktas. Viktigt att 
tänka på som handläggande konstruktör är att vara flexibel och lätt att kommunicera med. Nor-
malt brukar konstruktionsgruppen bestå mellan fyra och sex personer som alla har olika arbets-
uppgifter. 

En projektplan upprättas, som fungerar som ett hjälpmedel för handläggande konstruktör och 
med denna vet konstruktionschefen hur mycket resurser och vilken bemanning varje projekt 
kräver. 

Konstruktionsarbetet kan egentligen inte påbörjas på riktigt förrän erforderliga handlingar och 
data har inhämtats. Det är viktigt för att projektets utfall ska bli bra att den handläggande kon-
struktören ser till att få in handlingar i tid. 

 
4.1.4 Montagearbetsledare 

Montagearbetsledaren kan beskrivas som Strängbetongs platschef och ansvarar för bygget som 
säljavdelningen lämnar över. Denne planerar i vilken ordning byggnaden uppförs, samt hur 
mycket arbetskraft som behövs. Montagearbetsledaren ansvarar för den personal som monterar på 
plats och för att driva objektet på det sätt som är planerat. Mycket viktigt är att tänka på att det 
finns en bra dialog med montagearbetslaget och att arbetet har diskuterats igenom i förväg. Det 
blir bättre om laget får vara med och påverka. 

Det är viktigt att montagearbetsledaren ser till att monteringen och allt runtomkring flyter på. 
Montagearbetsledaren känner att det är fritt att själv välja arbetssätt, men att det inte finns så 
mycket alternativ att välja på. Viktigt är att kommunikationen med utlastning på fabriken fungerar. 
Det är en hel del smådetaljer som måste gå ihop för att arbetet ska flyta på, som exempelvis se till 
att: 

- materialflödet och leveranser flyter på. 
- ritningar är reviderade. 
- arbetsmiljön är säker och bra. 

 
4.2 Ansvarsfördelning 

Direktiv finns uppställda med rekommendationer för hur ansvarsfördelningen bör se ut inom 
företaget. Men ansvarsfördelningen varierar en del beroende på vem som tillfrågas. 

Ibland uppstår gråzoner om vem som ska göra vad. I regel lär man sig hur arbetet brukar fördelas 
när man jobbat med samma personer tidigare. Projektledaren ska egentligen göra en projekt-
tidsplan, men ibland hamnar denna punkt hos montagearbetsledaren. En annan gråzon är att veta 
vem som är ansvarig för att skicka ut offertförfrågan till underentreprenörer. En aktuell fråga är 
om ansvaret för underentreprenörer ska ligga på projektledaren eller montagearbetsledaren. 
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4.3 Avtal och entreprenadformer 

Åtagandet i ett anbud kan variera från element fritt på bil, till att leverera en stomme med stål och 
betong, upp till ett tätt hus. Företaget eftersträvar ett stort funktionsåtagande exempelvis inklu-
derande tätt hus direkt till brukaren. Anledningen till att underentreprenörer i vissa fall inkluderas 
är att man ska ge kunden en förhöjd nivå på funktionsåtagande, speciellt om man säljer direkt till 
kund som varken har organisation eller den kunskapen. Det är dock enklare att jobba utan under-
entreprenörer eftersom det innebär risker. Jämfört med konkurrenter som har centrala inköps-
organisationer, står företaget i ett svagare läge. Som säljare får denna känna av marknaden när 
priset bestämmes. Det är olika faktorer som måste vägas in, bland annat risker med projektet, 
samt om det finns konkurrenter. 

Kontraktens utformning varierar. En del är heltäckande men det finns även en del bristfälliga 
sådana. Det är väsentligt att ett kontrakt är klart och tydligt med beställaren där allt står vad som 
ska ingå i entreprenaden och att kontraktet når alla internt involverade i projektet i tid. Man bör 
även tänka efter vad leverans av komplett stomme kan betyda. Det kan exempelvis innebära ingjutning 
mot befintlig stomme glöms bort. Vid kontraktsskrivningar upprättar Strängbetong en beskeds-
tidsplan för kunden där det framgår för vilka datum som olika handlingar ska in. 

När det finns med en eller flera underentreprenörer med i ett åtagande, innebär detta större 
samordningsförpliktelser för projektledaren. Man tjänar inte nödvändigtvis mer ekonomiskt sätt, 
utan får täckning för att erbjuda beställaren denna service som är ett vanligt säljargument. Ju fler 
underentreprenörer projektledaren har desto tyngre blir projektet att samordna. Säljarna förordar 
delad entreprenad, eftersom det ges större möjlighet att påverka utformning. Då kan man sälja i 
tidigare skede och företagets expertkompetens kommer till sin rätt. 

En del montagearbetsledare känner att underentreprenader för med sig en del problem, eftersom 
tid förloras som är tänkt till att lägga ned på monteringen. Tiden kan gå åt till att skaffa fram saker 
till underentreprenörerna, som kan fortsätta även efter montagearbetsledaren har lämnat arbets-
platsen. En annan del tycker inte att monteringen påverkas i stort eftersom det oftast är samma 
underentreprenörer som anlitas.  

 
4.4 Planering 

En av Strängbetongs konkurrensfördelar är att det finns en god kapacitet för att snabbt kunna 
producera betongelement. Om handlingar kommer in sent kortas ledtiden automatiskt, vilket inne-
bär att planeringen blir kortare eftersom slutdatumet sällan ändras. Fås inte de uppgifter in som 
behövs för att gå vidare i projektet, får man istället ge lösningsförslag och hoppas på att motparten 
accepterar förslaget. På bostäder är ledtiderna längre och det finns mer tid till planering och 
innebär generellt sätt mer jobb jämfört med exempelvis ett industrihallsprojekt med bashalls-
konceptet. 

Montagearbetsledaren brukar ofta komma in i ett sent skede i projektet, och en del upplever att 
tiden är knapp för att förbereda monteringen. Montagearbetsledaren känner att de har ett stort 
inflytande över projektet och att det går att ta flera jobb samtidigt vid sidan av i olika skeden. 
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4.5 Kommunikation 

Många tycker att kommunikation är en oumbärlig del i projekt och beskriver den som utbyte av 
information mellan två parter som går åt båda håll. Det är viktigt att ha en bra dialog, att man är 
ärlig och tydlig med sitt budskap. För att kommunikationen ska förbättras, krävs det att alla parter 
anstränger sig samt har en vilja att samarbeta och kommunicera. Ibland går inte kommunikationen 
fram vilket, förmodas bero på att ansvarsfördelningen inte är tillräckligt tydlig. 

Kommunikationen skulle kunna bli bättre i alla leden om det gavs mer tid till detta. Mer tid fås om 
arbetsbelastningen är rimlig. Mycket jobb hamnar på olika händer, som kräver mer tid till 
samordning. 

Med underentreprenörer skulle kommunikationen kunna bli bättre om man följde upp med av-
stämningsmöten. Andra tycker att datorns kapacitet borde utnyttjas mer och lära sig mer i större 
utsträckning. En del tycker att kommunikationen med produktion skulle förbättras om bygg-
herrens intentioner med byggnadens funktion förmedlades ut bättre. 

Man kan dela upp kommunikation i intern och extern, och upplever att det finns vissa skillnader 
mellan dem. Jämförelsevis känns den interna kommunikationen enklare att föra fram, den upplevs 
som mindre formell. Extern kommunikation ställer högre kav på exakthet. Man måste vara mer 
formell och försiktig med vad man gör och säger, att man inte lovar något som inte går att hålla. 

De flesta upplever att den interna kommunikationen fungerar bra. Mycket av den sker muntligt, 
eller via e-mail. Hur kommunikationen ser ut är beroende på vilka medlemmarna är. Några andra 
kommunikationsvägar är mötesprotokoll, videomöten, fax och vanliga brev. 

För den externa kommunikationen innebär det juridiskt sett en risk om överenskommelser inte 
tecknas ned på papper. Mycket av kommunikationen sker därför skriftligen. Kommunikation sker 
även via telefon, möten, brev och ibland fax. 

Till en del av projekten tas ritningskonsulter in, vilket inverkar på kommunikations- och informa-
tionsflödet. På konstruktionsavdelningen i Veddige tas konsulter in i uppskattningsvis 30 % av 
fallen. De anlitas inte till några speciella typer av projekt utan tas in när det inte finns egna re-
surser. Dock anlitas en del erfarna konsulter efter vilka projekt de passar till. Några av dem är 
dessutom före detta anställda. 

Vid anlitande av konsulter låter man dem få fulla ansvaret för projektet. Handläggande konstruk-
törs uppgift är att se till att överlämna projektet. Konsulten är oftast inte upphandlad förrän efter 
överlämnandemötet. Detta är till en nackdel, eftersom ett extra steg av informationsöverlämning 
mellan handläggande konstruktör och konsult äger rum. Kunskap riskerar att gå förlorad. 

Montagearbetsledarna anser att det kan bli problem med kommunikationen när konsulter ritar. 
Den handläggande konstruktören kan oftast inte svara på frågor som montagearbetsledarna ställer, 
som i sin tur behöver ta kontakt med konsulten. Här blir därför kommunikationen något om-
ständlig. 

En del tycker att den externa kommunikationen fungerar precis lika bra som att sköta jobbet 
internt. Skillnaden är att kommunikationen sker via e-mail istället för muntligt. Ett problem kan 
ibland vara att lojaliteten ligger på fel ställe, eftersom konsulten ofta ser om sin egen verksamhet 
först. Skapandet av värde riskerar att bli underprioriterat. 
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Kommunikationen mellan underentreprenörer går vanligtvis via sin avtalspartner, som kan vara en 
beställare eller totalentreprenör, som sköter samordningen. När Strängbetong behöver kommuni-
cera med en annan underentreprenör går informationsflödet en omväg via avtalspartnern. Då är 
det ännu viktigare att kommunikationen sker tydligt. 

 
4.7 Informationsflöde 

Den inkommande informationen kan se ut på olika sätt. Till säljaren kan den komma i form av 
anbudsförfrågningar, ritningar på CD, e-mail eller i pappersform. För resten av projektets med-
lemmar kan informationen komma i form av olika sorters ritningar, avtal, kalkyl, byggnads-
beskrivning och protokoll. 

Information fås även på möten. Det kan ta tid att ta del av protokoll om man inte är närvarande. 
Det gäller att alla i projektet tar åt sig information. En viktig del är hur man ger information. Ju 
mer sorterad och mindre allmän den inkommande informationen är, desto enklare blir den att ta 
till sig. Man måste även aktivt söka information själv. Ta kontakt med beställare, arkitekt, 
konsulter och projektmedlemmar. 

Mycket e-mail mottages och det är svårt att sortera, eftersom information skickas ut till mottagare 
som upplever att det inte angår en. Avsändaren lägger inte ned tillräckligt med tid för att skräddar-
sy och rikta informationen till sin mottagare. Att säkerställa om att mottagaren fått informationen, 
är det bäst att göra det skriftligt på papper.  

Informationen bör samlas på ett och samma ställe så att det blir tydligt och enkelt att hitta. Den 
måste gå genom rätt kanaler. Informationsförmedlingen är inte strukturerad och stäms inte av och 
det är sällan som feedback lämnas. 

Det är ibland svårt att veta är vad som är självklart för mottagaren när man informerar och be-
svärligt att förmedla information när man inte är överens. Det upplevs även svårt för säljaren att 
förmedla är hur duktigt företaget är, vilket mervärde och nytta det innebär att välja företagets 
lösningar.  

För att informationsförmedlingen ska fungera på bästa sätt, bör arbetsbelastningen vara rimlig. 
Internt är det viktigt att göra ett bra överlämnande. Då krävs det att man är insatt i frågan. För alla 
övriga möten måste alla vara förberedda för att det ska vara effektivt och givande. Det enklaste är 
att man förbereder en stund innan mötet genom att gå igenom föregående mötesprotokoll och ser 
om det är gjort samt antecknar nya frågor. Mötena skulle bli bättre och effektivare om alla del-
tagare läste på. 

 
4.8 Projekt och ledarskap 

4.8.1 Mål och visioner 

Säljaren är tillsammans med projektledaren ansvarig för att kundens förväntningar uppfylls. 
Uppgiften är att beställaren ska bli nöjd, eftersom företaget liksom alla andra företag säljer på sitt 
goda rykte. Genom att visa varuprover, besök i fabrik, samtal och kontinuerliga träffar med 
arkitekt och beställare, får indikation på om man jobbar mot rätt håll. 
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4.8.2 Recept för lyckat projekt 

Gemensamt för alla intervjupersoner vad de anser leder till ett lyckat projekt är när beställaren är 
en bra person att ha att göra med, engagerad i projektet och lätt att samarbeta med. Viktigt är att 
kommunikationen fungerar. Det är även av stor betydelse för projektekonomin om grundkon-
ceptet passar företagets lösningar bra, att det lämpar sig bra för att utföras i prefab. Grunden för 
att projektet ska lyckas är att säljaren sett till att kontraktet utformats klart och tydligt. För säljaren 
är det viktigt att krutet läggs ned i början av projekteringen så att det går att styra projektet så det 
passar företaget och att handläggande konstruktör är duktig och drivande.  

Projektledaren tycker det är viktigt att projektgruppen fungerar och att alla har samma mål-
sättning. Konstruktören vill ha ett bra och genomarbetat underlag där alla viktiga detaljer är med. 
Då kan går det att tidigt rita upp och upptäcka vart problemen ligger. Det är viktigt att ha en or-
dentlig beskedstidsplan. För monteringen är det viktigt att det i projekteringsstadiet är inriktat på 
att vara ett lättmonterat hus och noggrannhet i tillverkningen. 

Andra framgångsfaktorer är: 

- Bra dokumentation och att alla är ordentligt informerade i projektet. 
- Att montagearbetsledaren kommer in redan i projektets första skede.  
- Tur med vädret. 
- Geografisk närhet. 

 
4.8.3 Möjlighet till påverkan av projektets ekonomi 

Projektets ekonomi bestäms i början genom utformningen av avtalet, till vilken nivå priset lägges 
på samt att avtalet inte har några falluckor. Även en påverkningsfaktor beror på hur tydlig den 
interna informationen är. Det går att påverka projektets ekonomi genom att undvika misstag, er-
farenhet är viktigt. Konstruktören kan komma på smarta lösningar för montage och produktion 
som gör att kostnader sparas. Ett exempel är att konstruktionen optimeras så att mindre armering 
krävs. Det gäller att välja rätt objekt. 

Projektledaren kan påverka ekonomin genom att följa upp ändrings- och tilläggsarbeten och krav 
som ställs på Strängbetong från beställaren och underentreprenören.  

Om materialflöde, verktyg och kommunikationen med montagearbetslaget fungerar påverkar det 
ekonomin betydligt positivt. Om ett bygge plötsligt stannar upp börjar det kosta pengar. Det 
underlättar om man ligger steget före i planeringen. 

 
4.8.4 Samarbete 

För det mesta upplevs det att samarbetet i företaget fungerar bra och är öppet. Men att det fun-
gerar sämre mellan några konstruktionsavdelningar och fabriker. Några upplever att det finns delar 
av företaget som lever i sin egen värld. 

 
4.9 Kvalitetsbrister 

Majoriteten av de intervjuade tycker att företagets produkter är av hög klass och kvalitet. Speciellt 
jämfört med konkurrenter är konstruktionsavdelningen mycket kunnig. Men det är inte tillräckligt, 
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eftersom det dagligen uppstår kvalitetsbrister. Det ligger på allas ansvar att förbättra kvaliteten. 
Alla bör göra rätt från början. En alldeles för stor del av avkastningen går åt idag till att rätta till 
kvalitetsbrister. Konstruktion kan påverka genom att har förståelse för produktion så betong-
elementen går att tillverka på ett bra sätt. Samtidigt ska sälj sälja något som går att rita och till-
verka. 

Om ett projekt inte planeras grundligt och det inte finns en bra strategi för genomförandet blir 
sällan resultatet det bästa. För gott eller för ont om tid är inte alltid bra. Små jobb tas oftast på 
mindre allvar. Det är risk att det blir fel. På stora jobb läses kontraktet extra noga. 

Säljarens vanligaste fel i tidigt skede är att kontraktet är mindre bra avtalat. Det går exempelvis att 
glömma bort att fönstermontering ingår. Eller att säljaren har sålt fel produkt till kunden. Ibland 
kan det bli olyckligt att projektledaren godkänner beställarens ändringar och att det sedan inte 
passar in i produktion. 

Ett vanligt fel är missförstånd och missuppfattningar. Det kan hända att en dörr missats eller att 
underlaget har feltolkats, att det helt enkelt lästs av fel mått från ritning eller att ritningen kon-
struktören jobbar med inte är reviderad. När det är ont om tid eller om arbetsbelastningen så pass 
stressig, ges det rum för brister att inträffa. 

Seriefel är ett annat allvarligt fel, där allt kan se bra ut på pappret. Om man vid stora volymer inte 
synar de första tillverkade elementen kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora. Ett exempel är 
när en byggnad ändras i höjdled och man kanske gör den längre, och glömmer att samtidigt för-
länga innerväggar. 

Andra kvalitetsbrister är mindre skador på fasadelement, eller att ytor på fasadelement inte är av 
tillräckligt god kvalitet. Dessutom varierar kvaliteten olika beroende på fabriker. Egenkontrollen är 
bristande i allmänhet. Ingjutningsdon är ofta felmonterade. 

Veddige och Hudiksvall anser att det fungerar bra mellan produktion och konstruktion, eftersom 
det korta geografiska avståndet gör det enkelt för konstruktören dagligen gå ut i fabriken och se 
vad som faktiskt har konstruerats. Om produktion undrar över något är det enkelt för dem att gå 
över till konstruktion och kontrollera.  

 
4.10 Kunskaps- och erfarenhetsåterföring 

För att säkra projekt från fel och kvalitetsbrister finns det så kallade erfarenhetsmöten på en del av 
projekten, där alla  involverade samlas. Efter mötet sammanställs ett protokoll som skickas till en 
Erfra-grupp (Erfarenhetsåterförings), som består av representanter från olika avdelningar inom 
företaget. Det finns en Erfra-grupp för Mellansverige och en för södra Sverige. Dessa grupper 
samlar in protokoll och projektrapporter och för dessa vidare ut i organisationen. Utgången för 
resten av projekten som inte håller erfarenhetsmöten sammanfattas av projektledaren i en rapport. 
Tyvärr fungerar både denna rapportering och sammankallande till erfarenhetsmöten dåligt. 

Samtliga intervjuade anser att erfarenhetsmöten är viktigt att ha. Men det är mycket sällan som de 
hålls. Det finns inte tid och prioriteras oftast bort, oftast är man helt uppe i andra projekt.. Om 
den geografiska spridningen på gruppen är stor, kan det vara omotiverat att en hel dag går åt till 
ett enda möte. 

För större projekt är det viktigt att erfarenhetsmöten hålls. Frågan är bara hur litet ett projekt får 
vara för att det inte behöver ha ett erfarenhetsmöte. Oftast kan små projekt vara udda och skulle 
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kanske inte hjälpa de större projekten. Det är till fördel att när ett nytt projekt startas upp, att det 
jämförs med liknande projekt som tidigare är genomförda. 

 
4.11 I framtiden 

Nedan följer en sammanställning över hur de intervjuade tror att framtiden kommer se ut. All-
mänt antog de flesta att det inte skulle ske några större förändringar i projektprocessen. Många 
trodde på att inslaget av IT i arbetet kommer användas alltmer.  

4.11.1 Säljare 

Säljarens roll kommer i framtiden att fungera som en informatör och mer teknisk kompetens 
kommer att behövas. Det finns en chans att branschen kommer utveckla sig till att det är öppna 
kort som gäller, att man går in som en partner och sätter upp gemensamma mål och pris med tak. 
Det kräver då från Strängbetongs sida att man engagerar sig mer i projektet och investerar mer tid. 

Projekten kommer att bli mer omfattande och varje projekt blir som ett litet företag i själva 
företaget. Fokus kommer inte att ligga som första prioritet att fylla fabriker för att företaget ska 
vara lönsamt. Efterfrågan kommer att variera och då gäller det att organisationen är flexibel nog 
att klara snabba förändringar. 

 
4.11.2 Projektledare 

Under de senaste åren har datorn påverkat rollen som projektledare. Information har blivit enklare 
att skicka, samtidigt som allt mer information tas emot. Tiden blir ständigt mer värdefull. Det 
kommer bli viktigare att anpassa informationen till sin mottagare. 

Om 10 år kommer projektledarrollen ha en mer administrativ karaktär, eftersom kunden alltmer 
efterfrågar dokumentation. Det kommer bli möjligt att mer effektivt följa upp projektet ekono-
miskt under dess gång. I dagsläget finns inget system som medger att man periodvis kan följa upp 
ett projekt ekonomiskt. 

 
4.11.3 Konstruktör 

Eventuellt är det möjligt att man arbetar med ett bättre ritprogram i 3D med lastnedräkningar 
direkt i programmet och att alla elementritningar genereras från modeller i 3D.  

Det kommer bli en mer utpräglad funktion att vara handläggande konstruktör, som behöver vara 
duktigare på att samla information. I framtiden kommer statikansvaret förmodligen att ligga på 
den som sitter med FEM-analyser och handläggningen på en annan, som får en mer 
projektledande roll för konstruktion.  

Utvecklingen på materialsidan kan gå framåt och man kanske börjar använda sig av nya material i 
produktion och tar mer hjälp av maskiner. 
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4.11.4 Montagearbetsledare 

Ansvarsbiten kommer inte vara annorlunda om 10 år. Men det kommer behöva finnas mer tek-
niska hjälpmedel. I framtiden kommer ledtiderna kortas ned. Då behöver man ha nya hjälpmedel 
för att klara detta. 
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5 Studier av fyra projekt 

I detta kapitel redovisas en fallstudie i form av fyra projekt. Representanter från de olika projekten 
har i intervjuer redogjort för sin syn på projektet utifrån de frågeställningar som utgör den röda 
tråden i examensarbetet. Det som är skrivet i detta kapitel är baserat på insamlat material från 
intervjuer och erfarenhetsmöten och inte något som är skrivet utifrån författarens egna funde-
ringar. 

De fyra projekten som avhandlas är kvarteret Kyrkoherden i Varberg, Gästvåningen i Hässelby, 
projektet Mältplåten i Hammarby Sjöstad och Edsbergs centrum i Sollentuna kommun. De tre 
förstnämnda projekten är bostadsprojekt, det fjärde omfattar både ett bostadsprojekt och kom-
mersiella byggnader. 

I kapitel fem redovisas projekten enligt följande mall: 

- Allmän berättelse av projektet. 

- Hur kommunikationen fungerat. 

- Vilka problem som inträffat i projektet. 

- Vad som fungerat bra. 

 
5.1 Kvarteret Kyrkoherden 

I detta projekt har intervjuer från aktörer internt inom Strängbetong sammanställts. Säljare Per-
Olof Carlenäs, projektledare Roland Persson och handläggande konstruktör Olof Kristensson har 
intervjuats på plats i Veddigekontoret. Dåvarande handläggande konstruktör Anders Johansson 
har intervjuats för Herrljunga på kontoret i Borås samt montagearbetsledare Krister Gemrud vid 
en montagearbetsplats strax utanför Borås. Objektet har besökts på plats i Varberg. På grund av 
tidsbrist har inget erfarenhetsmöte ägt rum. 

 
5.1.1 Allmänt om projektet 

I början av år 2000 tog säljaren kontakt med stadsplaneringen i Varbergs kommun. En stor del av 
tiden lades ned till att sälja projektet. I centrala Varberg fanns sedan länge en attraktiv tomt. 
Strängbetong lämnade förslag på ett helt kvarter, som skulle kunna bebyggas. Tidigt kom 
Riksbyggen in som intressent och två referensresor gjordes under 2002 till Borås och Örebro med 
Fredblad Arkitekter. Totalentreprenören KPC kom med i projektet i april. Senare samma år 
gjordes ytterligare en resa till Örebro, då bland annat tjänstemän från kommunen deltog. För 
projektets fortskridande var denna studieresa mycket värdefull.  

Totalt består projektet av nio hus med individuella fasadytor och färger, i en skala väl anpassad till 
den gamla stadskärnan och innefattar 75 moderna bostadsrätter om 1-4 rum och kök, 1650 m2 
butiksyta och ett parkeringshus med 265 platser. Entreprenadformen är totalentreprenad med 
Strängbetong som stomentreprenör, där beställaren har god inblick, med incitament och takpris. 
Med takpris menas att det är bestämt från början för vad projektet maximalt får kosta. 
Strängbetong hade en stålunderentreprenad. 
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Affären, som initierats januari 2000, upphandlades i april 2003 och kontrakt skrevs på i december, 
alltså efter det att produktionen hade satts igång i fabriken. Vid detta möte, närvarade säljaren och 
projektledaren. Projektet bytte projektledare i augusti samma år. 

Byggstarten blev försenad med sex månader till hösten 2003, eftersom Riksbyggen hade problem 
med finansieringen av projektet. Den blev först klar i december samma år. Fram till dess att 
kontraktet skrevs, arbetade man efter ett så kallat uppgörelseprotokoll. Kontraktssumman låg runt 35 
miljoner kronor. 

Orsaken till den försenade byggstarten var att byggherren inte uppnådde finansiärernas krav på att 
en viss del av butiksytorna skulle vara uthyrda. Därmed fick Strängbetong en förlängd projekte-
ringstid, vilket var positivt eftersom det var möjligt att projektera allt färdigt innan det nådde pro-
duktion. Det blev mindre stressigt och färre konstruktörer jobbade med projektet från konstruk-
tionsavdelningen i Veddige, där även produktionen ägde rum. Väggarna ritades i Borås och 
tillverkades i Herrljungafabriken. Allt stod klart på lagergården innan monteringen startade. 

Strängbetong deltog i skissandet med arkitekten i frekvent dialog med Riksbyggen och kom-
munens plankontor. Engagemanget var stort från allas håll och man jobbade med att få fram en så 
bra och ekonomisk lösning som möjligt. Säljaren menar att man har jobbat för ett förtroende-
skapande pris. Alla parter är nöjda med projektets utfall.  

Det blev fel på ett trapphus. Arkitekten var ovan vid prefab och gjorde ett misstag vilket resul-
terade i att det blev fel färger i hela trapphuset och på trappan. Det var även fel på en vägg. Den 
var rätt konstruerad, men fel monterad. 

 
5.1.2 Kommunikation 

Beställaren har använt sig av kommunikationskanaler såsom träffar, muntligt, telefon samt även 
haft uppgörelseprotokollet och kontraktet som ett verktyg. Mellan april och oktober ägde omkring 
15 projekteringsmöten rum, där beställare, handläggande konstruktör och den handläggande kon-
struktören från Herrljunga deltog. Beställaren har även upplåtit en projektpool, där man kunnat ta 
del av information från resten av de externa projektmedlemmarna. Här lades även besiktnings-
protokollet upp. I detta projekt har handlingar kommit in i tid. Om byggstarten i projektet inte 
hade blivit uppskjuten, hade projekteringen inte varit färdig att produceras i fabrik. 

I Veddige arbetar man en del i förebyggande syfte. Ett exempel på detta är att interna möten har 
ägt rum, då det till exempel diskuterats hur man i förväg löser problem som skulle kunna uppstå, 
exempelvis fogsprångsproblem. Projektledaren har kallat till ett par sådana möten. De har varit 
upplagda på det viset att bara ett problem diskuteras per mötestillfälle och deltagarna har ombetts 
att vara förberedda.  

Under projektets gång har även två samordningsmöten ägt rum samt en hel del byggmöten. De 
inblandade i projektet tycker att mötena kännetecknats som bra och givande, samt i ett lagom 
intervall. Folk har varit förberedda och engagerade. 

Det som varit unikt för projektet är att handläggande konstruktör redan tidigt var med vid 
förslagsskedet och följde förslagskonstruktion. I normala fall brukar handläggande konstruktör 
komma in vid överlämnandemötet. I detta projekt har bara eget folk på konstruktion använts. 
Kommunikationen mellan konstruktör och externa konsulter har i detta projekt fungerat utan att 
blanda in beställaren. Mycket av informationsutbytet har skett via så kallade DWG-filer, 
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innehållandes ritningar, som har skickats fram och tillbaka. Internt har man följt ett schema, som 
anger när handlingar ska gå ut. 

Generellt sett har det varit trögt att få fram uppgifter från konsulter. Konstruktion i Herrljunga 
hade det svårt i början att få el-konsulten att rita på Strängbetongs ritningar, för att underlätta för 
konstruktörens arbete. Från beställarens sida har det varit klent med protokollföringen, det har 
dröjt något innan man har fått ta del av dem. Projektledaren har ofta fått komplettera dessa 
anteckningar. 

 
5.1.3 Vilka problem har inträffat i projektet 

Det är en smal balansgång att veta vad som är och inte är trivialt för den kommunicerande mot-
parten. Ett exempel på detta är att det stod i Strängbetongs beskrivning i anbudssvaret att 
undersidan av HD/F-plattan skulle grängas. Målaren hade däremot fått order om att ytan skulle 
vara slät och spacklade därför skarvarna. Beställaren hade gett klartecken till detta. Projektledaren 
förklarade att betongelementen inte får spacklas eftersom håldäck rör på sig vilket gör att spack-
lingen kommer att spricka upp. Beställarens organisation har upplevts lite tunn i detta projekt. 
Varken målaren eller beställaren hade tillräcklig kunskap om Strängbetongs produkter. Det ledde 
till att spacklingen fick tas bort. 

Det har även varit små problem att veta vart gränserna går mellan de olika entreprenaderna. 
Grunden till huset var inte bra. Grundentreprenören hade i detta projekt gjort fel på höjder. I 
vissa fall skiljde det på hela 50 mm i höjder på bottenplattan, som fick jämnas till. Dessutom var 
en del pelare fel utmärkta och därmed stack grundskruvar upp på fel ställen. Detta berodde på en 
bristfällig egenkontroll hos beställaren. 

Ett seriefel uppträdde vid infästningsdetaljen till fönstren upptäcktes för sent. Konstruktion var 
felkällan, men anser att produktion borde insett att infästningsdetaljen inte skulle fungera om den 
inte böjdes till. 

En del fasadelement hade fel kulör som kom från fabrik, och fick målas om på plats. Det var 
många olika färger och varianter på objektet som gjorde det svårt att hantera. I förebyggande syfte, 
för att detta kulörfel inte skulle inträffa, hade arkitekten ordnat fram en fasadritning med beteck-
ningar på kulörer till fabriken. 

Det som blev dyrast i projektet var en vägg som var för lång och fick sågas på plats. Dessutom 
upptäcktes detta efter att väggen var monterad. Orsaken till detta fel var att underlagsritningen 
hade blivit reviderad, men konstruktören hade ritat efter det första utförandet. Det visade sig 
senare att väggen var felmonterad. Det fanns även en hel del kantskador vid underkant på ele-
menten. Dessa skador går att förhindra genom att vara mer varsam i hanteringen. 

I projektet ingick det många olika sorters produkter från företaget, vilket var komplicerat att mon-
tera. Montagearbetsledaren känner att man borde ha tänkt mer på att det ska passa även dem. Ett 
exempel är att håldäck och RD-plattor inte borde ha blandats på samma plan.  
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5.1.4 Vad som fungerat bra 

I helhet har det varit mycket engagemang från alla inblandade. Säljaren anser att alla har ansträngt 
sig utöver det normala, eftersom det har varit ett bostadsprojekt. Det har varit mycket bra pass-
form och ytor på fasaderna. Projektledaren tycker att slutresultatet har blivit mycket bra och 
tidsplaneringen har fungerat. 

För säljaren har det varit bra att man kom in på ett tidigt stadium och därför fått en bra modul-
anpassning. Helt färdiga fasadelement av sandwichkonstruktion monterades, istället för att bara 
montera upp gråvägg på arbetsplatsen. Fördelen är att det ser snyggare ut och man slipper på plats 
isolera och fixa en färdig finish. Det känns bra att alla inblandade har haft en positiv syn på 
projektet och att alla varit nöjda. Prisnivån har varit hygglig. 

För konstruktörens del har det varit lätt att samarbeta med folk. Det har varit mycket kontakt med 
arkitekt och konsulter, som har fungerat bra. Arbetet underlättades av att det var relativt få 
personer som ingick i projektet i Veddige. 

Montaget var förberett och planerat från avdelningens håll. Två månader innan monteringsstart 
kom montagearbetsledaren in i projektet, vilket var alldeles lagom. Det var skräddarsytt för 
Strängbetongs del, dock skulle man kunnat göra bättre lösningar. Balkonger brukar i normala fall 
vara ett problem att montera, men inte i detta projekt. 

 
5.2 Gästvåningen 

Nedanstående text baserar sig på en sammanställning av de intervjuer som har gjorts med säljare 
Sven-Olof Enlund, projektledare Torkel Eklund, handläggande konstruktör Per Ljunggren och 
montagearbetsledare Ingvar Ehn, samt deltagande i ett erfarenhetsmöte och ett studiebesök på 
byggplatsen. 

 
5.2.1 Allmänt om projektet 

Förutsättningen för projektet var att bygga billigt och yteffektivt men med upprätthållen kvalitet 
och design. Beställare var fastighetsförädlaren Besquab som byggt bostadsrätter tillsammans med 
Familjebostäder som byggt hyresrätter. Besquab har totalåtagandet. Totalt rör det sig om sju 
punkthus, varav två är byggda i åtta våningar och fem är byggda i fem våningar samt ett parke-
ringsdäck. 

Projektet är uppdelat i ett 20-tal delentreprenader där Strängbetong har den största delen, vilken 
omfattar att konstruera, tillverka och montera en färdig stomme, fasadväggar, golvavjämningar, 
balkonger, provisorisk el och dörrar, yttertak, och räcken. Dock ej tak-tätskikt på parkerings-
däcket. Bjälklagen har tillverkats i Kungsör, fasadväggar i Hudiksvall. Projektet bestod av samman-
lagt fyra ordrar jämnt uppdelat på båda beställarna. Totalt hamnade entreprenadsumman, utan 
fullt säljpåslag, på cirka 30 miljoner. 

Strängbetong hade goda kontakter med beställaren och kunde därför komma in i tidigt skede och 
på så sätt kunna påverka planlösningen. Projektet var från början redan instyrt på prefab och på-
tänkt sedan ett par år tillbaka. Som delentreprenör har man kunnat nyttja fördelen med denna 
entreprenadform, att man kan påverka beställaren mycket samt att det finns inga mellanled. Det är 
samma arkitekt och därmed samma modell, mått på bottenytorna och samma standardlösningar 
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på alla hus. Handläggande konstruktör kom in i lagom tid i projektet och tog kontakt med 
beställaren ett par veckor innan överlämnandemötet. 

För beställaren har det varit viktigt att få ett tätt tak så fort som möjligt, varför man valde att 
montera prefabricerat trätak. Detta tak monteras på två dagar och är ett dyrare alternativ jämfört 
med ett platstillverkat, som tar cirka 2,5 veckor. Andra underentreprenader som ingått är fönster 
som redan monterats färdigt i fabrik. 

Husen har byggts i tre etapper. Hus 6, 4 och 3 byggdes först efter att en förutbestämd andel av 
husen bokats upp. Montagearbetsledaren kom in två månader före monteringsstart och deltog vid 
en del byggmöten tillsammans med projektledaren. För monteringen har projektet inneburit 
upprepningseffekter. Man har lärt sig efter det första färdigmonterade huset hur man ska koppla 
och montera elementen. Projektet har därmed gått snabbare än planerat. Tidsplanen fick revideras 
för monteringen. 

Den ursprungliga planen var att montera 2 våningar på 6 dagar. Därefter kunde samma mängd 
monteras på 4 dagar istället. Att bygga ett hus från färdig bottenplatta till tätt hus tog tre veckor 
för femvåningshusen och sex veckor för åttavåningshusen. Montagearbetsledaren kände av att 
lagkänslan blev bättre och alla hjälpte varandra på ett annorlunda sätt, för att det skulle gå så fort 
som möjligt. 

 
5.2.2 Kommunikation 

Säljaren har haft god kontakt med beställare och arkitekt och fått bra feedback av dem hur kunden 
uppfattat projektet ekonomiskt. Under detta jobb var det fördelaktigt att det inte fanns några 
färdiga skisser eller ordentligt underlag från början, utan man arbetade direkt från A-ritningen. 
Gemensamt för projektet fanns en projektplats på Internet där externa ritningar och dokument 
samlades. Handläggande konstruktör har ritat hela projektet själv utan inblandning från någon 
utomstående konsult eller konstruktör. 

De flesta handlingar har kommit in i tid eftersom Strängbetong har varit med i projekterings-
gruppen från början, men en del uppgifter fick konstruktören jaga. Projekteringsmöten ägde rum 
varannan vecka. Det har funnits lagom med tid för att planera detta projekt internt. 

 
5.2.3 Vilka problem har inträffat i projektet 

Sett ur monteringens utgångspunkt har det funnits en hel del konstiga så kallade rörgrodor, som 
gjutits in. Dessa skulle gå att redan gjutas in i fabrik. Det har varit krångligt att montera och sedan 
bila upp dessa på plats. 

Ett systematiskt formfel har smugit sig in hos fasadelementen, som gav ränder på elementen. 
Dessa målades sedan utan struktur. Dessa element har kvalitetskontrollerats i fabrik genom be-
lysning ovanifrån. Det bör utföras ytterligare en egenkontroll från sidan med släpljus. Då skulle 
det ha upptäckts att ytan inte var jämn. Likväl höll sig elementen inom toleranserna för den 
kvalitetsklass som var beställd. Det bör ifrågasättas om man bör sälja målade fasadytor utan 
struktur. Det blir sällan snyggt vid stora ytor. Felet fick åtgärdas genom att slipa ner och göra om 
hela färdigmonterade fasadytor på plats. Denna åtgärd gjordes utan merkostnader för beställarna, 
eftersom man vill behålla beställarnas förtroende och förhoppningsvis få göra fler projekt till-
sammans i framtiden. 
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Vid ett tidpunkt under detta jobb fastnade ritningarna på vägen och Montagearbetsledaren fick 
inte de senaste reviderade ritningarna i tid. Det handlade om tre extra gråväggar som skulle 
monteras in i ett hus. I sista stund fick montagearbetsledaren reda på detta, dock utan några 
påföljder. 

I bottenplattan har det varit problem med elen, som inte suttit på rätt ställe. Elkonsulten har inte 
varit fullt samordnad med Strängbetong. Resultatet har varit att man fått bila ur lägenhets-
avskiljande väggar nedtill i sidan hos alla husen. Den föreskrivna golvpågjutningen på 40 mm 
räcker inte då VP-rör korsar varandra. Då får man bara 4 mm täckning. I framtiden bör minst 45 
mm föreskrivas. 

Trappor täcks in med skyddsduk och fästs med hjälp av lim, vilket ger mycket jobb när de ska 
avlägsnas och det är fullt med limrester. Dock måste man använda en del lim för att duken ska 
skydda trappan. Skärningspunkten mellan trappa och plan stämmer inte och måste lagas i på 
undersidan. Längden på trappan har inte varit anpassad. Vid projektering av trapp- och vånings-
planer med färdig terazzo är det mycket viktigt att lösningar av anslutningsdetaljer samordnas. Vid 
lossning från form uppstår det lätt skador på trappelementens undersida, som montagearbetslaget 
fick laga i.  

I anslutning mot hiss saknades det en bit i golvet, som fick lagas i. Detaljen var inte genomtänkt. 
Kommunikationen brast mellan konstruktörerna på trappor och stomme. Trappor ska ritas före 
eller samtidigt med stommen för att undvika dessa missar. 

Till taken var inte takpappens kvalitet angiven. I ett sådant läge användes alltid den lägsta kva-
liteten. Problemet blev då att takpappen inte var tillräckligt bra för tak av prefab-kassetter, efter-
som de rör på sig. Resultatet blev att två tak helt fick läggas om med takpapp av bättre kvalitet. 

Hål som förborras för fönsterinfästningar var osymmetriska, vilket medförde problem för kon-
struktion och fabrik. Strängbetong bör föreskriva villkor mot beställaren att fönsterleverantören 
informerar fabrik om gällande mått och infästningar. Det borde ha funnits hjälpmedel för mon-
tering av fönster vid fabrik, för att underlätta hanteringen och få bort tunga lyft. En del svetsplåtar 
har även hamnat fel. 

Slutligen upplevdes littreringen av element som ett problem. Det var fyra olika ordrar uppdelat på 
olika fastigheter. Målet vore att hitta en enkel rutin för att lösa littreringen. 

 
5.2.4 Vad som fungerat bra 

Under projekteringen hade man upprättat en tuff beskedstidsplan, vilket gav god utdelning. 
Samarbetet mellan konstruktion och fabrik fick mycket goda vitsord från både beställaren och 
internt. 

El-monteringen i fabrik har fungerat mycket bra, dock har det varit ett problem med dosor i fält 
som varit svårfixerade. Efter detta projekt har det tagits fram en beskrivning på hur eldosor ska 
märkas ut på tillverkningsritningar. 

Rinningar kan uppstå på betongelement när isoleringen blir fuktig och det börjar rinna. I detta 
projekt har dessa problem kunnat förebyggas med hjälp av en plastränna som har monterats fast i 
formen i fabrik. Konstruktion har även infört speciella åtgärder så att montagearbetslaget kan 
stapla flera våningar utan improviserad pallning och foggjutning, vilket är mycket fördelaktigt. 
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Generellt har detta projekt utmärkt sig genom att det har varit sparsamt med fel och flutit på utan 
några förseningar. Projektet har dragit till sig massor med positiv publicitet och beställarna har 
lovordat Strängbetong. 

 
5.3 Projekt Mältplåten 

Nedan följer en sammanställning från intervjuer med säljare Sven-Olof Enlund, projektledare 
Johan Broberg, handläggande konstruktör Stig Andersson och montagearbetsledare Anders 
Pettersson. Objektet har besökts på plats och har deltagit i ett erfarenhetsmöte. 

 
5.3.1 Allmänt om projektet 

I Hammarby sjöstad utanför Stockholm, byggs 108 lägenheter om 1 till 4 rok, på kvarteret 
Vågskvalpet med Familjebostäder som beställare. Lägenheterna är fördelade på sex stycken 
punkthus med butiker i bottenplan. Inflyttning är beräknad till oktober 2005. Entreprenadformen 
är delad entreprenad med upp till 40  olika entreprenader, där Strängbetong har haft total-
entreprenad på stommen. 

Projektledaren byttes ut mitt under projekteringen och därmed uppstod ett stort kunskapsgap om 
projektet. Vid denna tidpunkt för bytet var allt redan färdigprojekterat från beställarens sida. 
Eftersom projektledaren kom in i detta sena skede, är det svårt att påverka projektets ekonomi. I 
detta projekt ingick underentreprenader på fönstermontering, tätskikt och golvpågjutning. När 
underentreprenader ingår i projektet, innebär åtagandet tidsmässigt en större risk. Monteringen på 
Mältplåten var färdigt i slutet av september 2004, med tillägg av tid för att rätta till kvalitetsbrister. 
Med underentreprenörer förlängs tiden till 2006, tills det att Strängbetong kan kliva ur projektet. 
Detta extra åtagande tar nästan dubbelt så lång tid som montageåtagandet. 

Konstruktören blev involverad i projektet tidigt och hade kunnat börja jobba i 2 år innan mon-
teringsstart, men det var osäkert om projektet skulle bli av. Istället kopplades konstruktören in ett 
halvår senare. Man fick då ett sämre utgångsläge att starta med och var tvungen att involvera en 
stor grupp konstruktörer. 

Monteringen för projektet kunde förberedas redan 3 månader före monteringsstart. Det har varit 
montagearbetsledarens roll att i just detta projekt verka mer som platschef och samordna 
underentreprenörerna i detta projekt. 

 
5.3.2 Kommunikation 

Under projektets gång har alla externa handlingar kommit in till projektledaren i tid. Viktigast 
under detta projekt har varit att problemen lösts och att det funnits en kommunikation mellan 
beställare och montagearbetsledare, samt att projektet levereras i tid. Efter det att den första 
etappen hade blivit färdigmonterad, ägde ett avstämningsmöte rum där de förändringar diskuterats 
som behövde göras till de resterande etapperna. Det gav utdelning för följande etapper. 

Hudiksvallsfabriken har känt att det varit en oklar rollfördelning i projektet och inte vetat vem 
man ska fråga för att få besked. Information om revideringar har gått till konstruktören utan att 
fabrikerna har meddelats. Vilket leder till en naturlig diskontinuitet i informationsflödet. 
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Handläggande konstruktör var externt kopplad till en projektpool, som hette Navet. Den fun-
gerade halvbra. Det var problem att komma ihåg inloggningsuppgifterna. Trots att konstruktören 
inte längre jobbar med projektet får han ritningar skickade till sig. Ytterligare ett exempel på att 
avsändaren inte sorterar sin information. 

Montagearbetsledaren upplever att projektet Mältplåten som ett projekt där överlämnandet med 
den handläggande konstruktören har fungerat riktigt bra.  

 
5.3.3 Vilka problem har inträffat i projektet 

Samordningsmissar har uppstått i projekteringen vilket har lett till att det saknats ursparningar och 
håltagningar. Konstruktörerna har helt enkelt ritat på olika sätt. Det största problemet med 
projektet handlade om el. Det saknades eldosor, det var felmonterat samt betong rann ned i dosor 
och täppte till rören så att man var tvungen att bila upp färdigmonterade väggar på plats för att 
byta ut rören. Standarddetaljer har inte varit utförbara i verkligheten. En konstruktör som an-
vänder sig av befintlig standard, förutsätter att den ska fungera. Problemet har varit hur elen 
redovisats på ritningen. I fabriken har det blivit fel, speciellt vad gäller spisdosor. De föreskrivna 
el-nycklarna har varit dåliga. Konstruktören har fått göra egna lösningar, eftersom det saknats. 

Det var en hel del problem med väggar som kom från Örebrofabriken, och kunde förbättras 
genom möten och feedback till den sista etappen. Hudiksvalls väggar var bättre i det avseendet att 
eldosorna var rengjorda från betongspill. Elen har varit en lärdom. Huset var från början påtänkt 
för platsgjuten betong. Elkonsulten tog inte hänsyn till Strängbetongs elnycklar och tog dessutom 
inte hänsyn till att huset var av prefab. Det var dåliga underlag som kom från konsulten och var 
oftast försenade. Från Strängbetongs sida var man snäll och gav konsulten istället mer tid. Det 
medför konsekvenser för konstruktören om den inte jobbar utifrån senaste ritningar och besked 
från externa konsulter inte kommer i tid. 

Ritningar har varit otydliga, och det som ingick och inte ingick i Strängbetongs åtagande var svårt 
att uppfatta. Oftast fanns allt utritat på ritningen utan att markera entreprenadgränser. Ett sätt att 
tackla detta är att vara övertydlig och skriva på ritningar vad som ej ingår i Strängbetongs åta-
gande. På detta vis slipper man då onödigt arbete för projektmedlemmar att reda ut gränssnitt. 

I säljskedet borde det ha legat en tanke bakom i vilka etapper projektet skulle ha drivits igenom. 
Monteringen var uppdelat i tre etapper och monteringsordningen kastades om i bakvänd ordning, 
vilket gjorde det svårt för konstruktion att hinna med att ge material till produktion. Konstruktion 
hade lagt ned allt krut i den etapp som istället monterades sist. I början låg montagearbetslaget 
efter i tidsplaneringen. Extra resurser sattes in och det första etappen blev färdig åtta dagar tidigare 
än planerat. I efterhand visade det sig att den ursprungliga tidsplanen för monteringen uppfyllde 
datum för överlämnande av projektet till totalentreprenören. Den omkastade monterings-
ordningen visade sig vara bra eftersom det svåraste att montera i projektet blev monterat sist. 

Trapporna till kvarteret Mältplåten var ritade i Herrljunga och var anpassad för Herrljunga-
fabriken. Mitt under projektets gång blev trapproduktionen flyttad till Norberg. Det var problem 
för Norberg att få information från Herrljunga. För att underlätta kommunikationen borde man 
både ritat och producerat på samma ställe. Resultatet blev att montagearbetslaget fick vänta på 
trappor och en trappa hade även missats att tillverkas. Montagearbetslaget fick även göra ilag-
ningar i trappornas vilplan. 
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Samma fel som uppträdde i kvarteret Gästvåningen dök upp även här, nämligen att det var fel i 
anslutning mot hiss. Situationen förbättras inte heller av produktionsflytten, vilket gjorde det svå-
rare att kommunicera. Montagearbetsledaren har inte vetat vart de olika elementen skulle produ-
ceras. Det fanns heller inget utrymme för att lagra RD-plattor på arbetsplatsen. Det fanns även en 
del elementskador i början av projektet. 

De första två våningarna på huset har varit besvärliga att konstruera och det borde ha funnits mer 
resurser i början. Hela första våningen på första etappen var full med fel. Det borde ha övervägts 
att göra det i platsgjutet istället. 

 
5.3.4 Vad som fungerat bra 

Kunden är nöjd. Monteringen har gått hyfsat bra, kanske ej om man tittar ur den ekonomiska 
synvinkeln. Det har fungerat bra med att montera balkongerna. I stort sett gick projektet bra. 

 
5.3.5 Övrigt 

Ekonomin och avvikelser har inte fortlöpande stämts av. Det är en risk att avvikelser som 
beställaren ska svara för glöms bort och betalning uteblir. 

Om tillverkningen påbörjats tidigare, hade man kunnat gjuta väggarna i serier och då kunnat 
återanvända formar. Är kalkylen gjord för serietillverkning, har man tänkt på detta? Fönster-
leveranserna borde ha planerats efter produktion, men leverantören hade inte den kapaciteten. 

När håldäck och RD-plattor blandas kan det se illa ut. Säljaren borde tänka sig för när dessa två 
produkter blandas. 

 
5.4 Edsbergs centrum 

Följande sammanställning grundar sig på intervjuer med säljare Lars-Gunnar Lindberg, projekt-
ledare Gunnar Lundblad, montagearbetsledare Harry Lundgren och beställaren NCC med plats-
chef Nicklas Ekström. 

 
5.4.1 Allmänt om projektet 

Beställaren Sollentunahem utför om-, till- och nybyggnation i kvarteret Etiketten,  Edsbergs 
Centrum. Projektet är uppdelat i olika etapper. För etapp 3 är NCC totalentreprenör som har 
handlat upp Strängbetong som underentreprenör med totalentreprenad på stommen. Etapp 3 
omfattar två punkthus om totalt 36 nya lägenheter, bostäder ovanför ICA, tre ombyggda butiker 
samt ett gårdsbjälklag. I etappen ingår även att bygga en ny lastkaj till ICA och nya sophus. Hela 
etappen beräknas vara klart till årsskiftet 2005/2006. NCC har tryckt ihop projektering och pro-
duktion. Platschefsuppdraget har delats av två personer.  

Strängbetong tackade först nej till NCCs sidoanbud, eftersom handlingarna inte ansågs vara full-
ständiga. Projektet bestod då under första anbudsförfrågningen av platsgjuten betong blandat med 
prefab. När NCC fick jobbet kom de på att det var olämpligt att gjuta eftersom byggprojektet var 
inklämt på en liten yta. I juni 2004 skickade NCC åter ut en anbudsförfrågan, där handlingarna 
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fortfarande var ofullständiga. Strängbetong hade lämnat det bästa ekonomiska och tidsmässiga 
lösningsförslaget och fick därför projektet. 

Projektledaren tillträdde projektet i slutet på september samma år, vilket var aningens för sent. I 
oktober satte sig montagearbetsledaren in i projektet.  

 
5.4.2 Kommunikation 

Kommunikationen mellan elkonsulten och entreprenören har fungerat mindre bra. Konsulten 
hade ritat med hänsyn till att huset skulle platsgjutas och hade det inte klart om den skulle få betalt 
för att ändra till prefab. 

 
5.4.3 Vilka problem som inträffat i projektet 

Projektet har kantats av en hel del problem och det var från början inte särskilt lönsamt för vare 
sig NCC eller Strängbetong. Det har varit svårt att hålla sig inom de uppsatta ekonomiska ramar-
na. Monteringen blev försenat fyra veckor och blev  senare uppskjutet ytterligare två veckor. Den 
nya tidpunkten för överlämnande av projektet beräknas vara i maj. 

Totalentreprenören har inte lagt ned tillräckligt med tid för projekteringen, vilket har orsakat ytter-
ligare problem för Strängbetong bland annat. Underlaget som kom från NCC antog man stämde, 
men det visade sig vara fel bland annat eftersom markförutsättningarna inte var riktiga samt att 
tidsplanen var för optimistisk. Kontraktet som slöts med totalentreprenören har inte varit till 
Strängbetongs fördel, eftersom det inte skrevs in att avtalet gällde förutsatt att underlaget var 
riktigt. Det togs från början heller inte hänsyn till de ljudkrav som bostäder ställer. Utgångsläget 
för projektet ändrades och lösningen var då att lägga in fler väggar i byggnaden och då måste 
husets statik räknas om. 

NCCs har börjat för sent med sin beslutsprocess, vilket har resulterat i att handlingar varit ofull-
ständiga och inte kommit in i tid. Det mesta har gjorts på korta tider vilket skapat tidspress i pro-
jektet. Projektet kan beskrivas som en ”akutverkstad”, där problem löses vart eftersom de dyker 
upp. 

Det har förekommit en del oenigheter om vem som ska ta ansvaret för kostnaderna som upp-
kommit i samband med förseningarna i projektet. 

 
5.4.4 Övrigt 

Eftersom projektet fortfarande är i ett pågående skede, har det varit för tidigt att utvärdera pro-
jektet och inget erfarenhetsmöte har därför kunnat äga rum. 
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6 Benchmarking 

Företaget IBS Sverige AB, som verkar inom IT-branschen, valdes ut som benchmarkingobjekt. 
Företag inom IBS bransch utmärker sig ofta för att vara effektiva vad gäller kommunikation samt 
duktiga på att hålla kunskaps- och erfarenhetsvärden på hög nivå, varför IBS var särskilt spän-
nande att studera. Det som är intressant att studera är inte vad företagets produkter, utan det 
centrala är jämföra IBS projektprocess med Strängbetongs.  

 
6.1 Företagspresentation 

IBS grundades 1978 och omsättningen uppgick år 2003 till 2401 mkr. Idag är IBS en av världens 
ledande leverantörer av affärssystem med specialiserade lösningar för effektivisering och opti-
mering av företags hela varuflödeskedja. Företaget har runt 5000 kunder representerade i över 40 
länder. 

IBS affärsidé är att hjälpa kunder öka lönsamhet och kundservice genom lösningar och tjänster 
som effektiviserar affärsprocesser och mäter uppnådda resultat. 

Båda företagen har nyligen genomgått en omorganisation, där man ändrat att istället för att jobba i 
olika geografiska områden, att man idag delat upp organisationen att jobba mot olika marknader. 

 
6.1.1 IBS Projektprocess 

IBS projektprocess liknar till stor del Strängbetongs. Processen har valt att delas upp i följande 
fyra aktiviteter: 

- MCP – Marketing Control Process 
Denna process inbegriper att kommunicera med kunder. Företaget använder sig av verktyg 
som exempelvis seminarier, broschyrer och marknadsundersökningar. 

- SCP – Sales Control Process 
En basstudie utförs och är en övergripande analys av kunden där företagets ÄR-läge och 
BÖR-läge  identifieras. Differensen av dessa två lägen är ett ekonomiskt resultat, som IBS 
ska skapa för kunden och innehåller ett lösningsförslag, även kallat ROI-kalkyl, Return Of 
Investment. Detta värde är dock svårt att mäta. 

Det som säljs måste förankras i ledningen hos kunden. För att uppnå detta måste kunden 
själv ta fram specifikationer för vad den vill ha. Säljaren anordnar en workshop där man 
går igenom lösningsförslag med rekommendationer på hur kunden ska arbeta. Kunden ska 
godkänna det nya arbetssättet. Ur denna fas kommer ett avtal. Säljaren stannar kvar i pro-
jektet som kvalitetsansvarig. 

- ICP – Implementation Control Process 
I något skede ska denna process in efter SCP. Information om vad som har sålts förs över 
och ska implementeras i ICP. Det är en projektledare som tar hand om arbetet att internt 
föra vidare information till de olika rollerna. 

SCP löper under en förhållandevis lång tidsperiod och det man investerat i den processen 
hoppas man ta igen och tjänas igen i ICP. Man kan tappa mycket i projektet om man 
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måste börja om från början igen. Det är mycket viktigt att dokumentationen är grundligt 
gjort, så att man inte behöver invänta ny information hos kunden och gör ett dåligt intryck 
hos denna. 

Ytterligare en informationsöverföring sker till IBS personal som ska utbilda kundens 
personal. 

- CPD – Customer Development Process 
I denna process ska BÖR-läget implementeras. Här får IBS betalt. 

 
6.1.2 Likheter och skillnader mellan Strängbetong och IBS 

Vad som är slående likt mellan företagen är att man säljer ett koncept och att man använder sig av 
ett modulsystem. Själva projektprocessen hos företaget för genomförandet av projekt liknar 
varandra mycket, trots att företagen är verksamma inom helt olika branscher. 

Skillnaden är att Strängbetong måste samsas med fler aktörer jämfört med IBS som bara behöver 
enas med kunden. Strängbetong kommunicerar med fler parter, speciellt under projekterings-
stadiet då det är ett givande och tagande mellan projektörerna. För ett IT-företag kommunicerar 
man endast med kunden. 

IBS tar inte in konsulter. Det är endast i ovanliga fall, då företaget anser att kompetensen 
ligger utanför IBS kunskapsområde. 

Strängbetongs processer är mindre komplicerade eftersom IBS säljer mer mjukvara i pro-
dukterna, vilket gör det svårare att hålla koll på sina processer.  

IBS arbetar på en mogen marknad och Strängbetong arbetar på en omogen, eftersom 
behovet av att bygga är inte mättat. IBS har störst chans att få en ny kund exempelvis när 
denna byter affärssystem. 

 
6.2 Benchmarking Strängbetong vs IBS 

6.2.1 Sälj 

Jämfört med Strängbetong, ligger IBS långt före och har ett väl utvecklat maskineri när det gäller 
att sälja i tidigt stadium och benämns Presales. Det är en av företagets viktigaste strategier, att 
komma in i ett så tidigt stadium som möjligt, allra helst att man är det första företaget på plats.  

Uppskattningsvis utvecklas mer än hälften av prospekten till projekt. Anledningen till att hitraten 
är så pass bra förklarar Stig Mellberg, att det beror på att varje prospekt kvalificeras. Med 
kvalificering menas att man går igenom varje möjlig kund och beslutar om det är lönsamt att gå 
vidare. Ibland kan även personkemin kännas fel, då går man sällan vidare. 

Väldigt få anbudsförfrågningar som skickas ut och besvaras av IBS leder till ett projekt. Speciellt 
inte om kunden har anlitat en utvärderingskonsult som sköter upphandlingen. I detta läge insi-
sterar man på att få ta kontakt med kunden och göra en basstudie. Då kan man hinna bygga upp 
ett förtroende hos kunden och det är större chans att man vinner anbudsloppet. 

Strängbetong har en jämförelsevis högre hitrate och kan bero på att företaget inte har stor kon-
kurrens. Säljprocessen för IBS är längre och dyrare jämförelsevis med Strängbetongs säljprocess. 
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6.2.2 Avtal 

Strängbetongs avtal har ofta samma utformning och regleras med hjälp av olika föreskrifter och 
bestämmelser som branschen utformat. Medan IBS:s avtal kan vara projektavtal, licensavtal och 
avtal för tekniska bitar, som varierar mycket i form av upplägg och de flesta har fast pris. Hos IBS 
förhandlar man med kunden om timersättning. Alla anställda fakturerar efter tid för varje projekt 
och så har det alltid fungerat. IBS fakturerar löpande under projektets gång och låter en avtalad 
procentsats betalas ut när projektet är avslutat, som i vissa fall aldrig utbetalas. I båda företagen är 
det en balansgång för vad man kan ta ut för pris och det är säljaren som beställer detta. Gäller det 
större jobb, är ledningen med och bestämmer prissättning. 

 
6.2.3 Möta kundens visioner 

IBS använder sig av ett antal instrument som kontrollerar kvaliteten. Några av dem är: 

- QA, Quality Assurance, är ett instrument som kontrollerar kvaliteten. 

- GAP-analysen ska göras så tidigt som möjligt under projektets gång. Man mäter vart man 
befinner sig i projektet och hur långt ifrån man är från BÖR-läget. Om gapet är 
oacceptabelt stort tas strategier fram för att hamna i rätt läge. 

- Milestones, på svenska milstolpar, finns utsatta längs projektets väg. Dessa milstolpar är 
viktiga moment i projektet och dels specificierar det som skall vara klart både till kvantitet 
och kvalitet. 

Strängbetong försäkrar sig att man möter kundens förväntningar genom att stämma av med jämna 
mellanrum. 

 
6.2.4 Informationsflöde och kommunikation 

IBS hade tidigare ingen gemensam intern databas, där all information för ett projekt samlades som 
alla projektmedlemmar har tillgång till. Idag skulle det vara otänkbart för företaget att fungera lika 
bra utan databasen. Här finns även uppdaterade mallar samlade. I dagsläget har Strängbetong tagit 
fram en liknande databas, Hummingbird Collaboration, men den har inte tagits i drift. Informa-
tionsöverföringen sker istället till största delen via e-mail. Externt förekommer det ofta att infor-
mationsflödet går via projektpooler. 

Kommunikationen fungerar hyfsat bra hos IBS, men företaget ser en potential att den skulle 
kunna bli bättre. Vid en första anblick fungerar den bättre än på Strängbetong. 

 
6.2.5 Dokumentation 

Meningen är att man alltid ska dokumentera under säljprocessen. Dessutom gör man projektet en 
större tjänst om allt är väldokumenterat.  

Hos IBS finns mallar som är lättillgängliga och fylls på och uppdateras med jämna mellanrum. 
Medan hos Strängbetong finns det mallar, men de är inte anpassade eller uppdaterade för olika 
ändamål. 
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6.2.6 Projektplan 

Strängbetong arbetar efter kvalitetsmanualer, men dessa räcker inte till att jämföras mot en tydlig 
projektplan. IBS däremot, har en klart implementerad projektplan som mall för hur man ska jobba 
och som fungerar. Deras projektplan innehåller ett antal aktiviteter där det står vad man ska få ut 
ur varje moment i processen. Hos IBS har varje möte en uttalad målsättning och man är för-
beredd. En del av mötena på Strängbetongs kan uppfattas som ineffektiva. 

Det är av stor betydelse för IBS att man arbetar efter en projektmetod, att huvuddragen är lika så 
att alla projektmedlemmar känner igen sig varje gång de jobbar i ett nytt projekt med nya 
människor. 

Grovt räknat blir ungefär hälften av projekten hos IBS inte färdiga i tid. Huvudorsaken till detta 
beror på att kunden försenar projektet. Statistiken ser betydligt bättre ut hos Strängbetong, som 
har bättre möjligheter och kapacitet att leverera i tid. 

 
6.2.7 Hantering av ändrings- och tilläggsarbete 

IBS gör det medvetet till en krånglig process som kunden behöver gå genom, om den önskar att 
ändra på sin produkt. Bland annat behöver kunden ta fram specifikationer och en del styrelse-
beslut måste fattas. Det ska vara besvärligt för kunden att ändra sig, om det inte handlar om 
enklare ändringar. Leif Nilsson, projektledare på IBS, påpekar att det som stjälpte IT-företagen på 
80- och 90-talet, var just att det tillkom för många ändringar. 

Jämförelsevis är det relativt mycket enklare för en beställare att be om ändrings- och 
tilläggsarbeten hos Strängbetong. Under projekteringsmöten och produktion äger den större delen 
av dessa ändringar och arbeten rum. Processen är komplicerad och kostnaderna måste både 
regleras internt och mot beställare. 

 
6.2.8 Avslut av projekt 

Ungefär 1 – 2 månader efter att kunden har tagit IBS system i drift, avslutas projektet officiellt 
genom styrelsebeslut hos kunden. Avslutningsfasen innebär dels ett överlämnande av det uppdrag 
som fanns beskrivet i projektdirektivet och dels en slutlig analys av projektet som sammanfattas i 
en projektavslutsrapport och skickas till säljorganisationen. Denna rapport ger möjlighet för att 
skaffa allt bättre underlag för framtida projekt. 

När slutbesiktningen är godkänd och manualhandlingar lämnats över anses Strängbetong ha 
lämnat ifrån sig sin produkt till kund. Eventuellt äger ett internt erfarenhetsmöte rum. Mellan 2 – 
5 år efter denna äger en garantibesiktning rum.  
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6.2.9 Erfarenhet och kunskapsåterföring 

IBS önskar att man blir effektivare vad gäller styrning och uppföljning i projekten. IBS önskar att 
de i större utsträckning benchmarkar mellan projekten, för att samla värden inför nya projekt och 
på så sätt spara pengar. 

Idag finns det ett nätverk för olika kompetenser utom presales på IBS via intranätet, Quickplace, 
där bland annat dokumenterad erfarenhetsåterföring sprids. Det skulle kunna bli ännu bättre om 
presales inkluderades. 

Strängbetongs motsvarighet är erfra-grupper och olika grupper inom företaget som ska se till att 
erfarenheter och kunskaper inom företaget växer. Men jämförelsevis med IBS, behövs dessa 
kunskaper effektivare komma till företagets nytta. 

 
6.2.10 Kundrelationer 

Det är viktigt för IBS att ha god kontakt med sina kunder. Beroende på kundens storlek, ser man 
till att skriva in i ett avtal att man ska träffas regelbundet för att följa upp och informera om 
nyheter. Kunderna är klassificerade efter ett visst mått, att man vet vilken prioritet de har. 

Ibland kan försäljningen vara mångfacetterad, vilket betyder att man säljer produkter i olika steg 
vart eftersom. Detta innebär att man säljer till samma kund ett par gånger. Den vanligaste orsaken 
till att IBS förlorar kunder beror på att kunden blir uppköpt och tvingas byta system, eller att 
kunden inte har råd. 

En del av beställarna inom byggbranschen är engångsbeställare och därför behövs egentligen 
ingen speciell strategi för att hålla god kontakt efter projektets slut. 

 
6.2.11 Framtiden 

IBS kommer mer att jobba i en partneringform, där det strävas efter en så kallad win-win 
situation, där båda parter vinner på samarbetet. Även att det kommer bli alltmer viktigt att sälja 
genom positiv information, via mun-mot-mun-metoden. 

Strängbetong kommer fortsätta att sikta in sig i det tidiga skedet i byggprocessen och jobba i de 
traditionella entreprenadformerna. 
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7 Slutsatser 

7.1 Hur fungerar kommunikationen i projekt? 

Kommunikation är en avgörande faktor för utgången av ett projekt. En stor del av tiden 
investeras i möten och andra kontakter. Det är möjligt att förbättra kommunikationen på flera 
plan. Internt behöver mötestekniken förbättras. Att det finns tydligt uppsatta mål för vad varje 
möte ska ge för resultat, att man är förberedd och engagerad. Mötesdeltagarna ska respekterar 
mötestider och det är viktigt att man fokuserar och lämnar allt annat utanför mötet. 

Det är viktigt att kontakten med beställare, konsulter och mellan övriga medlemmar externt och 
internt i ett projekt fungerar. Situationen upplevs idag att det finns brist på tid för engagemang 
och uppföljning i varje projekt. Projekten bör vara fördelarde på fler projektledare, vilket skulle ge 
mer tid över för kommunikation med beställare och internt i projektgruppen. 

Kommunikationen underlättar om projektet är begränsat inom ett visst geografiskt område, det är 
en fördel om konstruktion och produktion äger rum nära varandra. På så vis tillåtes mer tid för 
projektdeltagarna att träffas och följa upp projektet. 

Det är inte alltid bristande kommunikation som leder till kvalitetsfel, utan även bristande 
motivation och engagemang i alla led. En del av de intervjuade tycker dessutom att kunskapsnivån 
behöver höjas i produktion. Det borde även tas fram bättre bättre metoder för att kvalitetssäkra 
ytor på fasadelement. 

 
7.2 Går kommunikationen rätt väg? 

Montagearbetsledaren måste komma in tidigare i konstruktionsskedet tillsammans med 
produktion. Montagearbetsledaren bör vara med och påverka betydligt mer i början, men de kan 
tyvärr känna sig omotiverade eftersom projektet kan ändras under projekteringen eller att det är 
för tidigt att utse montagearbetsledare. Det är trots allt montagearbetsledarens ansvar att vara 
drivande i projektet, eftersom det är i detta steg som kunden först ser sin produkt. Vid 
överlämnandemöten idag, deltar i bästa fall en entreprenadingenjör som för 
montagearbetsledarens talan. Det bör påpekas dett det bara är montagearbetsledaren som innehar 
expertis i hur man monterar en byggnad. Det finns inga möjligheter alls att ändra på produkten 
när den redan står färdig i fabrik. Det är oftast just då som montagearbetsledaren kommer in. Vid 
fallet att en konsult konstruerar stommen, bör denne redan vara utsedd i tid så att den kan deltaga 
vid överlämnandemötet.  

Samordningsmissar har skett mellan trappkonstruktör och stomkonstruktion. Längderna på 
trappor till projekten Gästvåningen och Mältplåten har inte stämt. Det har även saknats en bit i 
golvet i anslutning mot hiss på båda projekten. Konstruktörerna har använt olika 
redovisningstekniker på ritningar och har inte samordnat ordentligt. Dessa kvalitetsbrister har fått 
åtgärdas med ilagningar på plats, vilket innebär ytterligare ett arbetsmoment ute på 
byggarbetsplatsen för montagearbetslaget. Om trappkonstruktören ritar före eller samtidigt med 
stommen, är detta enklare att samordna. Tidplaneringen måste bli bättre. Dessutom var det till 
nackdel att produktionen av trappor till Mältplåten flyttades. Det måste finnas rutiner rent 
logistiskt sätt, för när arbeten flyttas från en fabrik till en annan. 
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7.3 Hur ser informationsflödet ut? 

Genomgående i företaget arbetar individer just som individer. För varje projekt träffar man ofta 
nya personer att kommunicera med. Det betyder att utseendet för ett projekt ser olika ut beroende 
på vem man jobbar med. Det kan ta en tid att vänja sig i en ny grupp. För att underlätta detta bör 
informationsflödet vara standardiserat.  

Det är en förutsättning för överlevnad att överlämnandeprocessen fungerar. Att det första interna 
mötet och även överlämnandemötet mellan konstruktör och montagearbetsledare är bra. Det är 
viktigt att säljavdelningen har dokumenterat väl inför överlämningen. Säljarna jobbar olika, genom 
att vissa är mer detaljerade än andra när det gäller exempelvis elen. En del anger exakt antal 
eldosor, medan andra gissar ett godtyckligt antal. Detta bör standardiseras. 

Ibland går det bra att byta ut nyckelpersoner i projekt. Men det är en risk, eftersom kunskapsglapp 
lätt uppstår. I Mältplåten och Edsbergs Centrum byttes projektledarna ut under ett sent skede, 
vilket inte var positivt. Detta går inte att undvika, men det underlättar betydligt för den nytillträdda 
personen att snabbt sätta sig in i ett nytt projekt om allt är väldokumenterat. 

En hel del av informationsflödet går genom e-mail. Oftast är e-mail massriktat och mottagaren vet 
oftast inte hur relevant det är för sin egen del. Det händer att massriktade e-mail inte läses av just 
den person som det är viktigast att informationen når. IBS har idag en intern projektplats för sina 
projekt där information samlas och det ligger på förslag att även Strängbetong ska arbeta enligt en 
sådan. Den interna informationen skulle på samma sätt behöva samlas internt på ett ställe för varje 
projekt, där all viktig dokumentation är tillgänglig. Därmed blir det möjligt att utföra intern 
benchmarking när nya projekt startas upp. Tidigare genomförda projekt jämförs med 
nyuppstartade. Därmed ges en unik chans att jobba proaktivt och lära sig av gamla misstag. 

I framtiden kommer informationsflödet med all säkerhet att öka och det kommer därmed bli 
viktigare att informationen är riktad till rätt mottagare. Frågan är vem som ska ansvara för och 
driva informationsflödet. 

I de flesta fallen förekommer det att handläggande konstruktör jobbar mot en gemensam extern 
projektpool. En negativ faktor med projektpooler är att de är dåligt uppdaterade. När information 
hämtas måste man vara säker på att den tillgängliga filen verkligen är av den senaste versionen. 
Detta görs genom att dubbelkolla med källan. Det är även problem att komma ihåg 
inloggningsuppgifter till olika projektpooler, speciellt om man jobbar med flera projekt samtidigt. 
Resultatet blir att den externa kommunikationen blir mindre effektiv. Krav måste ställas från 
Strängbetongs sida att dessa projektpooler administreras bättre. 

 
7.4 Vilka är framgångsfaktorerna? 

Stora projekt ger i allmänhet mer marginaler och mindre stress jämfört med mindre projekt. Ett 
projekt med en lång ledtid och med få inblandade i konstruktionsprocessen är att föredra. Med 
färre personer som arbetar i projektet, desto bättre eftersom färre parter behöver kommunicera 
och samordna med varandra. Ju tidigare säljaren kommer in i byggskedet, desto bättre blir 
marginalerna för projektet. 

Det är bäst om byggprojektet från början är instyrt på prefab och alla externa parter är införstådda 
med vad denna byggteknik innebär samt att beskedstidsplanen för stommen blir annorlunda 
jämfört med platsgjutet. Projekten Mältplåten och Edsbergs centrum är tydliga exempel på vad 
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som kan gå fel om det från början är planerat för platsgjuten betong, eller en blandning mellan 
platsgjutet och prefab. Det blir med stor säkerhet problem med el-konsulten, som måste börja om 
från början. Ibland är el-konsultens avtal med el-entreprenören bristfällig, och det finns en 
motvilja att anpassa om elen till prefab. Detta är en vanlig orsak till att el-handlingar kommer in till 
Strängbetong för sent. 

I projektet Kyrkoherden innebar den uppskjutna monteringsstarten mindre stress och inte många 
från konstruktionsavdelningen behövde involveras i projektet. Projektet Gästvåningen, som bara 
hade en konstruktör, gick även lugnt till, utan tidsbrister. Men däremot har de andra två projekten 
kantats av tidsbrist och stress. Det har berott på att beställarna haft långsamma beslutsprocesser. 
En tuff beskedstidsplan som dessutom följs kan motverka detta och är en viktig detalj och en 
förutsättning för att ett projekt ska flyta på smidigt. Konsekvenserna av försenade handlingar kan 
annars generera en neråtgående spiral, att produktionen försenas och även monteringen. I värsta 
fall går det inte att hålla sluttiden. Speciellt om ledtiderna är korta. Detta har en direkt negativ 
inverkan på produktions- och projektekonomin. Inkommande handlingar förväntas vara 
fullständiga och korrekta, annars kan det innebära stora konsekvenser. Ett exempel på detta var 
projektet Edsbergs Centrum, där entreprenörens underlag visade sig vara felaktiga. Underlagen 
borde blivit bättre granskade av Strängbetong. 

 
7.5 Vad är viktigast att tänka på under ett projekt? 

Framför allt är det viktigt att beställaren är nöjd. Det är viktigt att ta tag i problem som dyker upp 
och inte tro att de ska lösa sig av sig självt längre fram. Att föredra är att jobba i förebyggande 
syfte, att man finner lösningar till potentiella problem innan de inträffar. Om beställarorganisa-
tionen är tunn och underlagen är knappa samt att den inte är van vid prefab, är det då viktigt att 
internt förbereda för de problem som kan uppstå. Det är viktigt att avtalen med beställaren är bra 
utformade och utan fallgropar. 

El-konsulten bör rita direkt på Strängbetongs ritningar. Detta är dock en merkostnad för kon-
sulten som beställaren får ta. Detta underlättar i gengäld kvaliteten på elinstallationerna. Kvaliteten 
på elen från Strängbetongs olika fabriker varierar med allt från att elinstallationer saknas i ele-
menten till att betong rinner ned och täpper till eldosor. Olika konstruktörer redovisar elen olika, 
en del lägger in all information i samma ritning medan andra lägger in på olika ritningar. Ute i 
fabriken tas informationen överallt inte emot på samma sätt. 

Genom att standardisera sätten att redovisa ritningar på, minskas antalet sätt att tolka en ritning på 
och därmed krymper risken för att det blir fel. Det är särskilt viktigt att ritningar presenteras och 
tolkas lika överallt i företaget om produktionen flyttas, eller om konstruktionsavdelning och fabrik 
ligger långt ifrån varandra.  

Byggbranschen är projektorienterad och jobbar inte med samma metoder. Strängbetongs fördel är 
att man arbetar i industriell skala med upprepningsprocesser. Detta gör att det finns möjlighet att 
återföra kunskap mellan projekt. Efter varje avslutat projekt bör en slutrapport skrivas av projekt-
ledaren som kan basera sig på ett erfarenhetsmöte, beroende på projektets storlek och betydelse 
för tillfället. Rapporten skulle kunna ha det utseende och rapporteras med det innehåll som fall-
studierna redovisats med. 

Ofta prioriteras erfarenhetsmöten bort på grund av brist på tid. Det är viktigt att dessa rapporter 
når ut i företaget, förslagsvis via avdelningschefer och kompletteras via intranätet. Detta ger 
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möjlighet att utföra intern benchmarking och är värdefullt för nyuppstartade projekt. Erfaren-
hetsåterföring kommer att underlättas av den precis genomförda omorganiseringen, eftersom in-
formationsflödet kommer att istället gå genom mindre grupper. 

När åtagandet i ett projekt sträcker sig till att omfatta underentreprenörer, behöver dessa 
administreras bättre genom kontinuerliga samordningsmöten. Detta innebär mer åtagande för den 
som sköter underentreprenaderna, som ligger på projektledarens eller montagearbetsledarens 
bord. 

Ändringar av produkter i olika skeden i projekt har en direkt negativ inverkan på tid- och kost-
nadsramen, som kan springa iväg. Hantering av tilläggs- och ändringsarbeten är en komplicerad 
process. Jämfört IBS, borde företaget göra det krångligare för kunden att ändra sig. På det sättet 
kommer kunden bara att beställa ändringar på det absolut med nödvändiga. 

 
7.6 Projektmodell 

Strängbetong saknar idag en riktig projektplan att arbeta efter. Idag finns bara ett otal mallar, 
checklistor och direktiv som hjälpmedel. Mallar är dock ett viktigt hjälpmedel som behöver finnas 
mer lättillgängliga samt vara uppdaterade och anpassade. Den modell för projektgenomdrivande 
som Strängbetong använder sig av idag, beskrivs i litteraturen som stafettloppsidealet och är vanligt 
förekommande inom byggbranschen. Kadefors (1997) beskriver det som att varje ”löpare” gör en 
intensiv insats under ett skede och lämnar därefter över ”pinnen”, det vill säga det färdiga resul-
tatet av sitt arbete, till nästa person. Syftet med denna modell är att klara ut olika problemställ-
ningar vid rätt tidpunkt. Det blir därför mycket mer mödosamt att ändra en lösning i ett sent 
skede än att ta hänsyn till kravet från början. 

Nackdelarna med denna modell är att informationsflödet går åt ett håll genom projektet och 
produkten som lämnas vidare har inte mottagaren haft möjlighet att anpassa till sin verksamhet. 
Vid varje överlämnande av projektet går kunskap förlorad. Det skapas inget naturligt forum för 
diskussion eller feedback, vilket hämmar utvecklingsprocessen. Istället bör man arbeta tvär-
funktionellt, vilket innebär att alla projektdeltagare inriktar sina krafter under hela projektpro-
cessens olika faser och ansvarar projektets slutresultat. Det är viktigt att alla projektdeltagare 
kommer in tidigt i projektet och tar ansvar för att anpassa produkten efter sin verksamhet. Det är 
inte alltid bristande kommunikation som orsakar kvalitetsfel, utan även bristande motivation. 
Projekt bör drivas ”bakifrån”, vilket menas att utformandet av produkten bör ligga i omvänd 
ordning jämfört med dagens projektgenomförande, att montagearbetsledaren tar på sig detta 
ansvar. Deltagandet ökar samtidigt som kunskapsnivån för projektet automatiskt höjs. 

För att säkerställa att projektet går enligt förutbestämda mål och beställarens visioner, bör ett antal 
naturliga kontrollpunkter inrättas utmed projektets gång, där kvaliteten stäms av innan man går 
vidare till nästa steg. I litteraturen nämns ofta ordet milestones. Har man avstämningsmöten med 
jämna mellanrum, exempelvis efter att en viss del är monterat, kan det användas som ett verktyg 
som går igenom vad man kan göra bättre och vad som bör göras under projektets fortlöpande 
gång. 
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7.7 Roller och ansvarsfördelning 

Det bör klart framgå vem vederbörande ska kontakta när det till exempel uppstår komplikationer. 
I tidningen Byggindustrin (24/1994) framhåller Råsled vikten av rollfördelning:  
 

”Rolluppdelning, rollbyten, oklara gränser mellan rollerna och det korta pro-
jekttänkandet är några av de orsaker som gör att vi i detta vårt vanligaste sätt 
att bygga inte har någon processövergripande utveckling och specialisering 
värd namnet”. 

 
För att kommunikationen ska gå rätt väg krävs det att roll- och ansvarsfördelningen tydligt är 
upplagd redan i projektets början. Det gäller både internt att ha klart för sig om ansvarsfördelning 
och roller, samt även att känna till detta externt. Roll- och ansvarsfördelningen är oklar inom före-
taget, trots att det finns en manual som ska beskriva detta. Om rollerna inte är klart definierade 
och implementerade kan man inte sätta sig in i hur problem ska lösas, dessutom blir det omöjligt 
att ha kontroll över projektprocesserna. 

Ett exempel på denna oklarhet var när en handläggande konstruktör upptäckte att beställarens 
konsult hade glömt en viktig detalj och behövde ta kontakt med denne för en diskussion. Frågan 
var då vem som skulle ta kontakt med konsulten. En intern konflikt uppstod. Konstruktören 
menade att det var projektledaren som skulle kontakta konsulten, medan projektledaren ansåg att 
detta var konstruktörens uppgift, eftersom denne har de mest kvalificerade kunskaper för att ta en 
sådan kontakt. 

På andra ställen är det oklart vem fabrikerna ska fråga för att få besked. Det är ineffektivt att 
arbeta på detta viset eftersom det går åt onödigt med energi för att ta reda på dessa uppgifter. I 
projektet Mältplåten uppstod detta problem. Det blir svårt att följa med i ett projekt om inte 
rollfördelningen är uppgjord. Följden blir för den som söker information inte vet vart den ska leta, 
samt för den som sänder information inte vet vem den ska skicka till. I ovan nämnda projekt 
skickades inte heller reviderade ritningar ut till fabriken. 

Det bör finnas klarlagt vilka frågor som hanteras i olika roller i projekten. Vid oklarhet skall dock 
direkt samordning göras med projektledaren. Varje person i projektprocessen är experter inom sitt 
område och det är viktigt att den tas tillvara på. En öppen miljö är viktigt där alla får komma till 
tals, oavsett bakgrund och utbildning. 
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Bilaga A – Begreppsförklaringar 

Bashallskoncept – ett modulbegrepp för att industriellt bygga industrihallar. 

Beskedstidsplan – en plan där det är angivet när olika uppgifter ska vara inlämnade. 

DWG-filer – filformat i ritningsprogrammet AutoCad. 

Elnyckel – benämning hos Strängbetong som betyder standardlösning för eldragning 
Funktionsåtagande – innebär att man har fria händer att lösa en byggnads funktion efter 
beställarens önskemål. 

Gränssnitt – betyder här den punkt där två olika entreprenader möts. 

Hitrate – träffsäkerhet. Används ofta i säljsammanhang. 

Håldäck / HD/F-platta – term för bjälklagsplatta. 

Intranät - en webbplats där användningen är begränsad till ett visst antal personer inom en 
organisation. 

Lastnedräkning – Räkna hur laster kommer ned till byggnadens grund och i vilka 
punkter. 

Ledtid - tid från order till avslutad leverans Littrering – ett sätt att systematisera och beteckna 
antalet typer av element. 

Prefab – tillverkning av betongelement i industriell skala. 

Projektering – innebär att fastställa hur den färdiga byggnaden eller anläggningen ska se 
ut, konstrueras och detaljutformas. 

RD-platta – term för homogen bjälklagsplatta. 

Rörgrodor – ett ställe i bjälklaget med urtagning för att rördragningar till exempelvis 
golvbrunnar ska få plats. 

Samordna – koordinera arbete. 

Sandwichkonstruktion – en väggkonstruktion beståendes av tre skivor i lager, yttre lagret är en 
fasadskiva som inte har bärande funktion, mittenlagret består av isolering, den inre skivan har en 
bärande funktion. 

Suborganisation – underorganisation. 

Terazzo – förädlad betong som är slipad och används till exempelvis trappor. 

Tätt hus – betyder här att stommen är tätad, att den levereras med taktäckning och fönster. 

Underentreprenad - Upphandlingsform där totalentreprenören köper en del av avtalade arbeten av 
specialföretag. 
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Bilaga B  Intervjuguide 

Examensarbete, Informationsflöde i projektprocessen 

I samband med ett examensarbete vid KTH i Stockholm och Strängbetong, som handlar om 
informationsflödet i projektprocessen, kommer ett antal intervjuer att genomföras. Syftet med 
intervjuerna är att få dina synpunkter och idéer på vad som skulle kunna förbättra denna process.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de delar som intervjun kommer att handla om. 

Bakgrund och arbetsroll 

Ge allmän information om din arbetsroll, samt bakgrund om projektet. 

Kommunikation 

Hur fungerar kommunikationen i projektet samt hur informationsflödet ser ut. Vilka dokument 
som finns med under projektets förlopp. Tankar hur man skulle arbeta för att förbättra 
kommunikationen i avseende på att minimera felkostnader. 

Projekt 

Hur fel uppkommer i projekt och vad görs för att rätta till dessa. Hur projektets ekonomi ser ut 
och förändrats. Berätta vad som har gått bra och dåligt i projektet samt varför. Förklara vilken 
funktion som olika möten har och hur de fungerar. 
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Bilaga C Intervjufrågor Säljare 

Allmänt 

1 Berätta om projektet som ni har sålt. 

2 Vilken typ av entreprenad. 

3 Varför valde kunden Strängbetong. 

4 Är projektet lönsamt från början. 

5 Hur har ni lagt anbudssumman. 

6 Beskriv din roll som säljare, internt och externt. 

7 När kommer du in i projektet, resp. lämnar du detta. 

8 Vad är du ansvarig för under projektets gång, berätta konkret vilka dina ansvarsområden 
är. 

9 Vad bestämmer hur stort ett åtagande är. 

10 Vad har ni åtagit er att göra i projektet. 

11 Vad är det för skillnad med att ha med eller inte ha med underentreprenörer i projektet, 
med avseende på samordning t.ex. 

12 Vilka är era underentreprenörer. 

Kommunikation 

13 Hur ser den inkommande informationen ut och hur behandlar du den. T.ex. anbud, 
protokoll, ritningar. 

14 Hur ser kommunikationsvägarna ut internt? T.ex. telefon, e-mail, fax, bilresor osv. 

15 Hur ser kommunikationsvägarna ut externt med beställare och konsulter. 

16 Är det någon skillnad mellan interna och externa kommunikationsvägar. 

17 Har alla handlingar från beställaren och konsulter som är viktiga för er verksamhet 
kommit till er i rätt tid. 

18 Finns det en morot för att handlingar är inne i tid. 

19 Vad blir konsekvenserna för Strängbetong om handlingar inte är inne i tid, ge exempel. 
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20 Hur mycket tid lägger du ned på de olika delarna i projektet. 

21 Hur förmedlas beställarens förväntningar (mål och visioner) – hur kollar Strängbetong 
upp att detta följs. 

22 Vilka dokument finns med under projektet, som skapas och av vem. 

23 Vad betyder kommunikation för dig. 

24 Skulle man kunna förbättra kommunikationen. 

25 Vad krävs för att informationsförmedlingen ska fungera. 

26 Vad är svårast att förmedla. 

27 Anser du att du din information når ut på ett tillfredsställande sätt. 

28 Hur säkerställer du att du nått ut med din information. 

29 Skulle man kunna göra informationsöverföringen bättre, din information med beställare. 

Projekt 

30 Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. 

31 Hur kan du påverka projektets ekonomi, och hur mycket under dess gång. 

32 Vilka är de vanligaste samt mest kostsamma felen som uppstår. 

33 Varför brukar det bli fel i projekt i helhet, samt från säljarens sida. 

34 Vilka fel har uppträtt i detta projektet och varför. 

35 Vad har gått bra i projektet i helhet, samt från säljarens sida. 

36 Vilka kommunikationsverktyg har beställaren använt sig av i detta projektet. 

37 Finns det en kvalitetsplan. 

38 Hur påverkar kvalitetsplanen projektet. 

39 Hur gör ni på säljavdelningen för att säkerställa erfarenhetsåterföring. 

Möten 

40 Vilka möten äger rum. 

41 Vilka brukar vara med på mötena. 



 

64

42 Vad sker under mötena. Hur lång tid tar de olika mötena. 

43 Hur drivs mötena och vem för dem. 

44 Går det att förbättra mötena, (t.ex. lägga till möten). 

45 Hur lång tid tar det innan berörda parter får ta del av protokollen. 

Övrigt 

46 Finns det beställare eller andra aktörer som använder sig av IT i projekteringen. 

47 Hur fungerar samarbetet inom företaget. 

48 Hur tror du att den rollen som du har idag ser ut om 10 år/har förändrats under de 
senaste åren. 

49 Anser du att ni levererar produkter av hög klass och kvalitet. 

50 Används checklistor för upphandling av underentreprenörer och överlämnandemöten. 

51 De produkter som levereras idag består av en del kvalitetsbrister, vad tycker du behövs 
för att förbättra detta och vems är ansvaret. 

52 Vad för feedback får du under och efter projektet. 

53 Påverkar feedback din arbetsroll/skulle feedback påverka din arbetsroll. 
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Bilaga D Intervjufrågor Projektledare 

Allmänt 

1 Berätta om projektet. 

2 Vilken typ av entreprenad. 

3 Vad är det för skillnad på olika entreprenader med avseende på ansvar och utformning. 

4 Beskriv din roll som projektledare, internt och externt. 

5 När kommer du in i projektet, i vilket skede. 

6 När kommer de andra projektmedlemmarna in i projektet, i vilket skede. 

7 Vad är du ansvarig för under projektets gång, berätta konkret vilka dina ansvarsområden 
är. 

8 Vad bestämmer hur stort ett åtagande är. Vad ingår normalt. 

9 Vad har ni åtagit er att göra i projektet. 

10 Har ni gjort exakt det som ni har åtagit er (eller mer?). 

11 Vilka är era underentreprenörer 

12 Vad är det för skillnad med att ha med eller inte ha med underentreprenörer i projektet, 
med avseende på samordning t.ex. Hur påverkar detta din roll. 

13 Har ni konsulter som är anlitad av Strängbetong eller beställaren och hur fungerar detta.. 

Kommunikation 

14 Hur ser den inkommande informationen ut och hur behandlar du den. T.ex. anbud, 
protokoll, ritningar. Hur får du den. 

15 Hur ser kommunikationsvägarna ut internt i projektgruppen, t.ex. telefon, e-mail, fax, 
bilresor osv. 

16 Hur ser kommunikationsvägarna ut externt med beställare och konsulter. 

17 Är det någon skillnad mellan interna och externa kommunikationsvägar. 

18 Har alla handlingar från beställaren och konsulter som är viktiga för er verksamhet 
kommit till er i rätt tid. 

19 Finns det en morot för att handlingar är inne i tid. 
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20 Vad blir konsekvenserna för Strängbetong om handlingar inte är inne i tid, ge exempel. 

21 Hur sker kommunikationen mellan Strängbetong och dess underentreprenörer. 

22 Hur mycket tid lägger du ned på de olika delarna i projektet, kommunikation, möten, 
resor. 

23 Beställaren har förväntningar (mål och visioner), hur delaktig känner du dig i detta samt 
hur kollar Strängbetong upp att detta följs. 

24 Vilka dokument finns med under projektet, som skapas och av vem. 

25 Vad betyder kommunikation för dig. 

26 Skulle man kunna förbättra kommunikationen. 

27 Vad krävs för att informationsförmedlingen ska fungera . 

28 Vad är svårast att förmedla. 

29 Anser du att du din information når ut på ett tillfredsställande sätt. 

30 Hur säkerställer du att du nått ut med din information. 

31 Skulle man kunna göra informationsöverföringen bättre, din information/information 
med beställare. 

Projekt 

32 Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. 

33 Hur får du dina projektmedlemmar att känna sig motiverade. 

34 Hur kan du påverka projektets ekonomi. 

35 Vad är viktigast att tänka på under ett projekt när man är projektledare. 

36 Vad har varit viktigast att tänka på under detta projekt. 

37 Vilka är de vanligaste samt mest kostsamma felen som uppstår. 

38 Varför brukar det bli fel i projekt i helhet, samt från projektledarens sida. 

39 Vilka fel har uppträtt i detta projekt och varför. 

40 Hur och av vem har problemen lösts. 

41 Vad har gått bra i projektet i helhet, samt från projektledarens sida. Varför. 
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42 Vilka kommunikationsverktyg har beställaren använt sig av i detta projektet. 

43 Finns det en kvalitetsplan. 

44 Hur påverkar kvalitetsplanen projektet. 

45 Hur gör ni på säljavdelningen för att säkerställa erfarenhetsåterföring. 

Möten 

46 Vilka möten äger rum. 

47 Vilka brukar vara med på mötena. 

48 Vad sker under mötena. Hur lång tid tar de olika mötena. 

49 Hur drivs mötena och vem för dem. 

50 Går det att förbättra mötena, (t.ex. lägga till möten). 

51 Hur lång tid tar det innan berörda parter får ta del av protokollen. 

52 Hur följer du upp att berörda parter utför sina uppgifter inför nästa möte. 

Övrigt 

53 Finns det beställare eller andra aktörer som använder sig av IT i projekteringen. 

54 Vilka redskap har du för att driva projekt. 

55 Använder du MS Project. Lämpar sig detta verktyg väl för att driva projekt. 

56 Hur fungerar samarbetet inom företaget. 

57 Anser du att ni levererar produkter av hög klass och kvalitet. 

58 Används checklistor för upphandling av underentreprenörer och överlämnandemöten. 

59 Hur tror du att den rollen som du har idag ser ut om 10 år/har förändrats under de 
senaste åren. 

60 Vad för feedback får du under och efter projektet. 

61 Påverkar feedback din arbetsroll/skulle feedback påverka din arbetsroll. 

62 Är ni duktiga på att ta betalt för ändrings- och tilläggsarbete.  
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Bilaga E Intervjufrågor – Handläggande konstruktör 

Allmänt 

1 Berätta om projektet. 

2 Vilken typ av entreprenad. 

3 Beskriv din roll som konstruktör. 

4 När kommer du in i projektet, i vilket skede. 

5 Var det i lagom tid som du kom in i projektet. 

6 Vad är du ansvarig för under projektets gång, berätta konkret vilka dina ansvarsområden 
är. 

7 Vad har ni åtagit er att göra i projektet. 

8 Har ni gjort exakt det som ni har åtagit er (eller mer?). 

9 Vad är det för skillnad med att ha med eller inte ha med konsulter i projektet, med 
avseende på samordning t.ex. 

10 Har ni konsulter som är anlitad av Strängbetong eller beställaren och hur fungerar detta.. 

11 Har ni någon konsult som ni brukar anlita. 

12 Vilka typer av projekt tar ni in konsulter till, små eller stora och komplicerade. 

13 Det ritningsförslag som kom från förslagskonstruktion, hur mycket behövdes revideras. 

14 Gör du en projektplan. 

Kommunikation 

15 Hur ser den inkommande informationen ut och hur behandlar du den. T.ex. anbud, 
protokoll, ritningar. 

16 Hur ser kommunikationsvägarna ut internt i projektgruppen, t.ex. telefon, e-mail, fax, 
bilresor osv. 

17 Hur ser kommunikationsvägarna ut externt med beställare och konsulter. 

18 Är det någon skillnad mellan interna och externa kommunikationsvägar. 

19 Har alla handlingar från beställaren och konsulter som är viktiga för er verksamhet 
kommit till er i rätt tid. 
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20 Finns det en morot för att handlingar är inne i tid. 

21 Vad blir konsekvenserna för Strängbetong om handlingar inte är inne i tid, ge exempel. 

22 Hur mycket tid lägger du ned på de olika delarna i projektet, kommunikation, möten, 
resor. 

23 Varje projekt har mål och visioner, hur delaktig känner du dig i detta. 

24 Vilka dokument finns med under projektet, som skapas och av vem. 

25 Vad betyder kommunikation för dig. 

26 Skulle man kunna förbättra kommunikationen. 

27 Vad krävs för att informationsförmedlingen ska fungera. 

28 Vad är svårast att förmedla. 

29 Anser du att du din information når ut på ett tillfredsställande sätt. 

30 Hur säkerställer du att du nått ut med din information. 

31 Skulle man kunna göra informationsöverföringen bättre, din information med beställare. 

32 Dokumenteras allt som kan bli underlag för fakturering, tex. arkitekten vill flytta en 
pelare och ringer dig. 

Projekt 

33 Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckats projekt. 

34 Hur kan du påverka projektets ekonomi. 

35 Vad är viktigast att tänka på under ett projekt när man är konstruktör. 

36 Vilka är de vanligaste återkommande samt mest kostsamma felen som uppstår. 

37 Varför brukar det bli fel i projekt i helhet, samt från konstruktions sida. 

38 Vilka fel har uppträtt i detta projekt och varför. 

39 Hur och av vem har problemen lösts. 

40 Vad har gått bra i projektet i helhet, samt från konstruktions sida. 

41 Den kvalitetsplan som finns idag, hur påverkar den projektet. 

42 Slarvas det med checklistor. 
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43 Finns det en kvalitetsplan. 

44 Hur påverkar kvalitetsplanen projektet. 

45 Hur gör ni på konstruktion för att säkerställa erfarenhetsåterföring. 

Möten 

46 Vilka möten deltager du i. 

47 Vilka brukar vara med under mötena. 

48 Vad sker under mötena. Hur lång tid tar de olika mötena. 

49 Hur drivs mötena och vem för dem. 

50 Går det att förbättra mötena, (t.ex. lägga till möten). 

Övrigt 

51 Är det skillnad mellan samarbetet inom konstruktion och säljavdelningen. 

52 Hur fungerar samarbetet inom företaget. 

53 Vilka redskap har du för att driva projekt. 

54 Använder du MS Project. Lämpar sig detta verktyg väl för att driva projekt. 

55 Finns det beställare eller andra aktörer som använder sig av IT i projekteringen. 

56 Anser du att ni levererar produkter av hög klass och kvalitet. 

57 Hur tror du att den rollen som du har idag ser ut om 10 år/har förändrats under de 
senaste åren. 

58 Vad för feedback får du under och efter projektet. 

59 Påverkar feedback din arbetsroll/skulle feedback påverka din arbetsroll. 

60 Besöker du objekten.  
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Bilaga F Intervjufrågor Montagearbetsledare 

Allmänt 

1 Berätta om projektet. 

2 Beskriv din roll som montagearbetsledare. 

3 När kommer du in i projektet, i vilket skede. 

4 Var det i lagom tid som du kom in i projektet. 

5 Vad är du ansvarig för under projektets gång, berätta konkret vilka dina ansvarsområden 
är. 

6 Påverkas ditt arbete om det finns med underentreprenörer till Strängbetong. 

Kommunikation 

7 Hur ser den inkommande informationen ut och hur behandlar du den. T.ex. anbud, 
protokoll, ritningar. 

8 Får du tillräckligt med tid för att förbereda ditt jobb. 

9 Hur gör du för att tillgodose dig med tillräcklig information. 

10 Hur stort inflytande känner du att du har i projektet. 

11 Hur planerar du för att du ska klara projektet. 

12 Hur ser kommunikationsvägarna ut internt, t.ex. telefon, e-mail, fax, bilresor osv. 

13 Vilka dokument finns med under projektet som du jobbar med, och vem skapas de av. 

14 Vad betyder kommunikation för dig. 

15 Hur fungerar informationsflödet/överföringen mellan de olika parterna. 

16 Skulle man kunna förbättra kommunikationen. 

17 Vad krävs för att informationsförmedlingen ska fungera. 

18 Vad är svårast att förmedla. 

19 Anser du att du din information når ut på ett tillfredsställande sätt. 

20 Hur säkerställer du att du nått ut med din information. 
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21 Skulle man kunna göra informationsöverföringen bättre, din information med 
beställare. 

Projekt 

22 Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. 

23 Hur kan du påverka projektets ekonomi. 

24 Vad är viktigast att tänka på under ett projekt. 

25 Vad har varit viktigast att tänka på under detta projektet. 

26 Vilka är de vanligaste samt mest kostsamma felen som uppstår. 

27 Varför brukar det bli fel i projekt i helhet samt från montages sida. 

28 Vad har du gjort för att förebygga fel. 

29 Vilka fel har uppträtt i detta projektet och varför.. 

30 Hur och av vem har dessa löst sig. 

31 Vad har gått bra i projektet i helhet samt från montages sida. 

32 Finns det en kvalitetsplan. 

33 Hur påverkar kvalitetsplanen projektet. 

34 Hur gör ni på montage för att säkerställa erfarenhetsåterföring. 

Möten 

35 Vilka möten äger rum. 

36 Vilka brukar vara med på mötena. 

37 Vad sker under mötena. Hur lång tid tar de olika mötena. 

38 Hur drivs mötena och vem för dem. 

39 Går det att förbättra mötena, (t.ex. lägga till möten). 

Övrigt 

40 Finns det beställare eller andra aktörer som använder sig av IT i processen. 

41 Använder du MS Project. Lämpar sig detta verktyg väl för att driva projekt. 
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42 Anser du att ni levererar produkter av hög klass och kvalitet. 

43 Hur tror du att den rollen som du har idag ser ut om 10 år/har förändrats under de 
senaste åren. 

44 Vilka möjligheter har du att välja metoder i projektet som montagearbetsledare. 

45 Hur fungerar samarbetet inom företaget. 

46 Vad för feedback får du under och efter projektet. 

47 Påverkar feedback din arbetsroll/skulle feedback påverka din arbetsroll. 

48 Känner du att du behöver mer kunskap/utbildning. 
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Bilaga G Intervjufrågor Beställare 

Allmänt 

1 Berätta om projektet. 

2 Beskriv din roll som byggherre. 

3 När kommer du in i projektet. 

4 Vad är du ansvarig för under projektets gång. 

5 Varför bestämde ni er för totalentreprenad. 

6 När togs det beslut om denna byggnation. 

7 Hur upphandlades de olika parterna i projektet. 

8 Varför valde ni att bygga med prefab och varför valdes Strängbetong som entreprenör. 

9 Har tidplanen hållits. 

Kommunikation 

10 Hur ser kommunikationsvägarna ut, t.ex. telefon, e-mail, fax, bilresor osv. 

11 Har alla handlingar från de externa medlemmarna i projektet kommit till er i tid. 

12 Hur förmedlas projektets mål och visioner? – hur kollar ni att Strängbetong uppfyller 
detta. 

13 Vad betyder kommunikation för dig. 

14 Skulle man kunna förbättra kommunikationen. 

15 Vad krävs för att informationsförmedlingen ska fungera. 

16 Anser du att du din information når ut på ett tillfredsställande sätt. 

17 Hur säkerställer du att du nått ut med din information. 

18 Vad är svårast att förmedla.. 

19 Skulle man kunna göra informationsöverföringen bättre. 

20 Är det något hjälpmedel du saknar som skulle underlätta ditt dagliga arbete. 
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Projekt 

21 Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. 

22 Kan du påverka projektets ekonomi. 

23 Vad har varit viktigast att tänka på under detta projekt. 

24 Vilka är de vanligaste samt mest kostsamma felen som uppstår. 

25 Vilka fel har uppträtt i detta projekt och varför. 

26 Vad har gått bra i projektet. 

Möten 

27 Vid vilka möten deltar du. 

28 Hur tycker du att byggmötena har fungerat. 

29 Vad sker under mötena. Hur lång tid tar de olika mötena. 

30 Går det att förbättra mötena. 

31 Hur lång tid tar det innan berörda parter får ta del av protokollen. 

32 Hur följer du upp att berörda parter utför sina uppgifter inför nästa möte. 

Övrigt 

33 Finns det aktörer som använder sig av IT i processen. 

34 Hur skulle ni ha agerat om ni fick göra om projektet idag. 

35 Hur tror du att den rollen som du har idag ser ut om 10 år. 
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Bilaga H  Benchmarking 
Examensarbete, Informationsflöde i projektprocessen 

I samarbete med KTH i Stockholm och Strängbetong AB, kommer en 
benchmarkingstudie utföras. Studien ingår i ett examensarbete som handlar om 
informationsflödet i projektprocessen. Syftet med denna studie är att jämföra 
Strängbetong och IBS verksamheter. 

Strängbetong är ett företag som industriellt producerar, levererar och monterar 
betongelement. Däremot levererar IBS affärssystem och konsulttjänster. Valet av 
just IBS är att båda dessa företag har många likheter vad gäller organisation och 
projektverksamhet. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som önskas undersöka 

Kommunikation och projekt 

Hur fungerar kommunikationen i projekt samt hur informationsflödet ser ut? 
Vilka kommunikationsverktyg tar man stöd av? Hur avvikelser uppkommer i 
projekt och hur hanteras dessa? 

Organisation 

Hur IBS organisation är strukturerad samt genomgående hur processen ser ut vid 
projektgenomförande från början till slut. Strängbetongs process har valts att dela 
upp i 5 delar och önskar undersöka motsvarande hos Er: 

1 Initiering 

Hur man jobbar med Presales, att sälja i ett tidigt stadium. Anbudsprocess och 
bakgrundsstudier. Vilken skillnad det innebär att komma in i olika skeden av 
planeringsstadiet. Hur avtal är formade. 

2 Planering 

När projektet är sålt och det görs en planering för hur produktens genomförande 
och definition.  

3 Utförande 

Kommunikation internt och med kund. Utveckling av produkt. 

4 Leverans 

Leverans av produkt. Hantering av avvikelser. 

5 Avslut av projektet 

Erfarenhetsåterföring; hur IBS sparar information och kunskap i företaget. 
Diskutera kundrelationer; hur man gör för att skapa långsiktiga relationer. 
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Bilaga I Frågor till benchmarkingstudie 

Allmänt 

1 Beskriv din arbetsroll. 

2 Vad är du ansvarig för. 

1 Initiering 

Hur man jobbar med Presales, att sälja i ett tidigt stadium. Anbudsprocess och 
bakgrundsstudier. Vilken skillnad det innebär att komma in i olika skeden av 
planeringsstadiet. Hur avtal är formade. 

3 I vilket skede kommer du in respektive lämnar. 

4 Vad uppfattar ni att ni säljer. 

5 Hur identifierar ni vad kunden vill ha och vad som är viktigt för dem. 

6 Vilken typ av utdelning får man när man jobbar i ett tidigt skede. 

7 Hur stor andel jobb får ni genom: 

a. anbudsförfrågan. 

b. fältarbete. 

8 Hur fungerar anbudsprocessen. 

9 När har ni en deal och när skrivs den på. 

10 Vilka olika upphandlingstyper finns (mekaniserad, funktionell). 

11 Hur utformas avtal. 

12 Hur vet ni vad kunden har köpt och vad ni har sålt. 

13 Hur förmedlar ni mervärdet av vad ni sålt 

14 Vad tror ni att ni kan ta betalt för. 

15 Från vad utgår ni när ni säljer ett system. Någon sorts standard. 

16 Hur jobbar ni med ändrings- och tilläggsarbeten samt hur hanteras de. 
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2 Planering 

När projektet är sålt och det görs en planering för hur produktens genomförande och 
definition.  

17 Hur planerar ni för projektets genomförande. 

18 Klarar ni av att leverera, är det en bra nivå på åtagandet. 

19 Hur stor andel av projekten levereras i tid. 

20 Hur belägger ni ett jobb. 

21 Tar ni in konsulter.  

22 Jobbar ni standardiserat i projekt. 

23 Hur väljer man ut folket till projektgruppen. 

24 Kan man flexibelt byta ut folk i projektgruppen. 

3 Utförande 

Kommunikation internt och med kund. Utveckling av produkt. 

25 Hur påverkas ni av varierande ledtider i projekt. 

26 Har ni problem med beläggning. 

27 Hur gör ni med omställningar i produktion 

28 Hur mycket kan ni påverka framdrift och beläggning. 

4 Leverans 

Leverans av produkt. Hantering av avvikelser. 

29 Hur ofta levererar ni vad ni har sålt från början och vad beror det på. Kan kunden 
ha ändrat sig. 

30 Hur jobbar ni med kvalitetssäkring av projekt och produkt. 

31 Vilka fel och brister brukar uppstå. 

32 Hur hanterar ni avvikelser. 
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5 Avslut av projekt 

Erfarenhetsåterföring; hur IBS sparar information och kunskap i företaget. Diskutera 
kundrelationer; hur man gör för att skapa långsiktiga relationer. 

33 Hur avslutar ni projekt. 

34 Hur fungerar kundrelationer och hur ser ni på det. 

35 Merförsäljning i efterhand. Hur ser dialogen ut och hur påverkar den resten av 
processen i efterhand. 

36 Är ni nöjda med hur ni jobbar idag. 

37 Internt, hur tycker ni att organisationen fungerar. 

38 Vilka problem får ni när ni jobbar. Vad fungerar dåligt. 

39 Hur fungerar kunskaps- och erfarenhetsåterföring i organisationen. 


