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SAMMANFATTNING	  

En	  av	  de	  större	  utmaningarna	  med	  ombyggnadsprojekt	  är	  de	  fall	  när	  det	  i	  

byggnaden	  finns	  kvarboende	  eller	  andra	  brukare	  under	  tiden.	  En	  ombyggnad	  

innehåller	  i	  regel	  både	  bygg-‐	  och	  rivningsarbeten	  som	  ofta	  medför	  störningar	  för	  

människor	  som	  vistas	  i	  eller	  intill	  fastigheten.	  Samtliga	  störningar	  är	  

påverkningsbara	  och	  kan	  vid	  god	  projektering	  och	  produktion	  minskas.	  

	  

Målet	  med	  examensarbetet	  har	  varit	  att	  ge	  konkreta	  förslag	  på	  hur	  ett	  

fastighetsbolag	  kan	  arbeta	  för	  att	  öka	  hyresgästens	  kvalitetsupplevelse	  under	  en	  

ombyggnad	  som	  sker	  i	  eller	  intill	  hyresgästens	  lokal.	  Detta	  har	  gjorts	  genom	  att	  

identifiera	  vanliga	  störningar,	  genom	  att	  påvisa	  hur	  hyresgästen	  har	  påverkats	  

av	  dessa	  störningar	  och	  genom	  att	  undersöka	  hur	  tidigare	  uppkomna	  störningar	  

har	  hanterats.	  	  

	  

I	  samråd	  med	  fastighetsbolaget	  Vasakronan	  har	  tre	  ombyggnadsprojekt	  valts.	  På	  

respektive	  ombyggnadsprojekt	  har	  kontorshyresgäster,	  intern	  projektledare	  och	  

extern	  projektledare	  intervjuats.	  	  Även	  observationer	  i	  form	  av	  platsbesök	  och	  

litteraturstudier	  har	  genomförts.	  

	  

Studien	  har	  resulterat	  i	  förbättringsförslag	  till	  fastighetsbolaget.	  Ett	  av	  de	  

viktigaste	  resultaten	  som	  studien	  visar	  är	  att	  ett	  fastighetsbolag	  genom	  tydlig	  

information	  via	  olika	  informationskanaler	  och	  genom	  att	  säkra	  att	  de	  

överenskomna	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  efterföljs,	  kan	  öka	  hyresgästens	  

kvalitetsupplevelse	  vid	  en	  ombyggnad.	  	   	  
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ABSTRACT	  

One	  of	  the	  more	  difficult	  challenges	  with	  refurbishment	  projects	  is	  when	  the	  

building	  is	  to	  be	  kept	  in	  use	  by	  tenants	  throughout	  the	  time	  of	  renovation.	  A	  

refurbishment	  project	  usually	  contains	  both	  construction	  and	  demolition	  

activities,	  of	  which	  both	  often	  leads	  to	  disturbances.	  In	  order	  to	  minimize	  these	  

disturbances	  during	  the	  time	  of	  refurbishment,	  and	  doing	  so	  without	  affecting	  

the	  production	  negatively,	  planning	  is	  of	  key	  importance.	  Every	  disturbance	  is	  

manageable,	  and	  can	  through	  good	  execution	  of	  planning	  and	  production	  be	  

minimized.	  

	  

The	  goal	  of	  this	  study	  has	  been	  to	  provide	  the	  property	  company	  with	  concrete	  

proposals	  on	  how	  to	  increase	  tenants	  quality	  experience	  during	  the	  time	  of	  

renovation.	  This	  has	  been	  achieved	  by	  identifying	  the	  most	  common	  

disturbances,	  how	  these	  disturbances	  have	  been	  affecting	  the	  tenants	  and	  finally	  

how	  these	  disturbances	  have	  been	  handled	  in	  the	  past.	  

	  

In	  consultation	  with	  the	  property	  company	  Vasakronan	  three	  refurbishment	  

projects	  of	  office	  buildings	  has	  been	  selected	  for	  analysis.	  In	  addition	  to	  

interviews	  that	  have	  been	  carried	  out	  with	  tenants	  and	  project	  managers	  on	  each	  

of	  the	  three	  projects,	  site	  visits	  and	  literature	  studies	  have	  also	  been	  performed.	  	  

	  

The	  study	  shows	  that	  a	  property	  company	  through	  the	  efficient	  use	  of	  

communication	  through	  various	  information	  channels,	  in	  conjunction	  with	  

enforcing	  that	  the	  time	  periods	  for	  production	  activities	  classified	  as	  sources	  of	  

disturbances	  is	  followed,	  in	  fact	  can	  increase	  the	  level	  of	  experienced	  quality	  of	  

their	  tenant	  during	  a	  refurbishment	  project.	  
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FÖRORD	  

Det	  här	  examensarbetet	  är	  ett	  avslutande	  arbete	  på	  15	  hp	  på	  

högskoleingenjörsprogrammet	  Byggteknik	  och	  design	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  

högskolan.	  Examensarbetet	  genomfördes	  under	  våren	  2013	  hos	  

fastighetsbolaget	  Vasakronan	  på	  tre	  av	  deras	  ombyggnadsprojekt	  och	  belyser	  

hur	  ett	  fastighetsbolag	  kan	  öka	  hyresgästens	  kvalitetsupplevelse	  under	  hela	  

ombyggnadsprocessen.	  

	  

Vi	  vill	  tacka	  vår	  handledare	  Leif	  Gustafsson	  på	  Vasakronan	  för	  hans	  engagemang	  

och	  hjälpsamhet	  under	  arbetets	  gång.	  Vi	  vill	  även	  tacka	  vår	  handledare	  Sten	  

Hebert	  på	  Kungliga	  Tekniska	  högskolan	  som	  har	  varit	  ett	  stöd	  och	  bidragit	  med	  

konstruktiv	  kritik	  och	  positivitet.	  Utöver	  våra	  handledare	  vill	  vi	  även	  rikta	  ett	  

extra	  tack	  till	  fastighetschef	  Jan	  Sterne	  på	  Vasakronan	  som	  tagit	  sig	  tid	  för	  oss	  

och	  varit	  till	  stor	  hjälp.	  

	  

Till	  sist	  vill	  vi	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  de	  projektledare	  på	  Vasakronan,	  SLB	  (Sören	  

Lundgren	  Byggkonsult	  AB)	  och	  Hedström	  &	  Taube	  som	  hjälpt	  oss	  i	  vårt	  arbete	  

samt	  ett	  tack	  till	  de	  hyresgäster	  som	  ställt	  upp	  på	  intervjuer.	  

	  

	  

	  

Stockholm,	  17	  juni	  

	  

	  

	  

Victoria	  Olejnik	   	   	   	   	   Anna	  Nilsson	  
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1.	  INLEDNING	  

Det	  här	  avsnittet	  avhandlar	  bakgrunden	  till	  examensarbetets	  ämne.	  Vidare	  

beskrivs	  studiens	  syfte,	  mål	  och	  avgränsningar.	  I	  slutet	  av	  avsnittet	  redovisas	  

rapportens	  disposition.	  

	  

1.1	  BAKGRUND	  

För	  att	  ett	  fastighetsbolag	  idag	  ska	  vara	  konkurrenskraftigt	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  

tillfredsställer	  kundernas	  behov	  i	  takt	  med	  att	  deras	  behov	  förändras.	  Detta	  

kräver	  att	  fastighetsbolagen	  ständigt	  uppdaterar	  och	  utvecklar	  sina	  lokaler.	  För	  

att	  möta	  kundens	  behov	  byggs	  antingen	  kundens	  befintliga	  lokal	  om	  eller	  så	  

flyttar	  kunden	  till	  en	  ny	  lokal.	  Båda	  fallen	  kan	  medföra	  en	  ombyggnad	  

(Miljöförvaltningen	  Stockholms	  stad	  2009,	  kap.	  11).	  

	  

Skillnaden	  mellan	  ombyggnad	  och	  nyproduktion	  är	  att	  vid	  en	  ombyggnad	  finns	  

redan	  en	  byggnad	  som	  utgångsläge	  för	  projektet.	  Detta	  innebär	  att	  inte	  alla	  

förutsättningar	  är	  kända	  före	  projektets	  början,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  vissa	  

beslut	  inte	  kan	  tas	  förrän	  i	  byggskedet.	  Aktiviteterna	  vid	  ombyggnad	  är	  samma	  

som	  vid	  nyproduktion	  dvs.	  förstudie,	  program,	  projektering,	  upphandling	  och	  

produktion.	  Det	  som	  kan	  skilja	  ombyggnad	  mot	  nyproduktion	  är	  innehållet	  i	  

aktiviteterna.	  Vid	  en	  ombyggnad	  är	  det	  fastighetsbolaget	  som	  är	  byggherre	  

(Nordstrand	  2008,	  236-‐241).	  

	  

En	  av	  de	  svårare	  utmaningarna	  med	  ombyggnadsprojekt	  är	  när	  det	  i	  byggnaden	  

finns	  kvarboende	  eller	  andra	  brukare	  under	  tiden	  för	  ombyggnaden.	  Dels	  blir	  

produktionens	  effektivitet	  lägre	  och	  dels	  måste	  hänsyn	  tas	  till	  många	  fler	  än	  vid	  

nyproduktion	  (Révai	  2012,	  278).	  	  En	  ombyggnad	  innehåller	  i	  regel	  både	  bygg-‐	  

och	  rivningsarbeten.	  Dessa	  medför	  ofta	  störningar	  för	  människor	  som	  vistas	  i	  

eller	  intill	  en	  ombyggnad.	  Några	  av	  de	  störningar	  som	  kan	  upplevas	  under	  

byggtiden	  är	  buller,	  damm	  och	  försämrad	  tillgänglighet	  (Miljöförvaltningen	  

Stockholms	  stad	  2009,	  kap.	  11).	  	  För	  att	  kunna	  tillfredsställa	  kvarvarande	  

brukares	  önskemål	  utan	  större	  förhinder	  för	  produktionen	  bör	  störande	  arbeten	  
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planeras	  väl	  (Révai	  2012,	  278).	  Samtliga	  störningar	  är	  påverkningsbara	  och	  kan	  

vid	  god	  projektering	  och	  produktion	  minskas	  (Miljöförvaltningen	  Stockholms	  

stad	  2009,	  kap.	  11).	  

	  

1.2	  SYFTE	  	  

Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  belysa	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  kan	  öka	  

hyresgästens	  kvalitetsupplevelse	  under	  hela	  ombyggnadsprocessen,	  då	  

ombyggnad	  sker	  i	  eller	  intill	  hyresgästens	  kontor.	  	  

	  

1.3	  MÅL	  

Målet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  ge	  konkreta	  förslag	  på	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  

kan	  arbeta	  för	  att	  öka	  hyresgästens	  kvalitetsupplevelse	  under	  en	  ombyggnad	  

genom	  att:	  

• Identifiera	  vanliga	  störningar.	  

• Påvisa	  hur	  hyresgästen	  påverkas	  av	  dessa	  störningar.	  

• Ta	  reda	  på	  hur	  tidigare	  uppkomna	  störningar	  har	  hanterats.	  

	  

1.4	  AVGRÄNSNINGAR	  

Examensarbetet	  berör	  tre	  av	  Vasakronans	  ombyggnadsprojekt.	  Rapporten	  

behandlar	  störningar	  under	  ombyggnadsprocessen	  d.v.s.	  från	  produktionens	  

start	  till	  färdigställande.	  Störningar	  under	  projektering	  kommer	  endast	  att	  tas	  

upp	  om	  de	  påverkar	  hyresgästen	  under	  ombyggnaden.	  I	  rapporten	  är	  det	  

fastighetsbolagets	  möjlighet	  att	  öka	  hyresgästens	  kvalitetsupplevelse	  vid	  

ombyggnad	  som	  kommer	  att	  ligga	  i	  fokus,	  inte	  andra	  aktörers	  möjlighet	  att	  

påverka.	  	  
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1.5	  RAPPORTENS	  DISPOSITION	  

Innehållet	  i	  den	  här	  rapporten	  disponeras	  enligt	  följande:	  

	  

Kapitel	  1	   Inledning	  	  

Det	  här	  avsnittet	  avhandlar	  bakgrunden	  till	  examensarbetets	  

ämne.	  Vidare	  beskrivs	  studiens	  syfte,	  mål	  och	  avgränsningar.	  I	  

slutet	  av	  avsnittet	  redovisas	  rapportens	  disposition.	  

Kapitel	  2	   Metod	  

	   	   Det	  här	  avsnittet	  avhandlar	  valda	  metoder	  för	  genomförandet	  av	  

	   	   examensarbetet.	  Avsnittet	  ger	  läsaren	  förståelse	  för	  valet	  av	  	  

	   	   metoder.	  I	  slutet	  av	  avsnittet	  redovisas	  examensarbetets	  validitet	  

	   	   och	  reliabilitet.	  

Kapitel	  3	  	   Nulägesbeskrivning	  

Det	  här	  avsnittet	  beskriver	  fastighetsbolaget	  Vasakronan,	  vilka	  

mätningar	  som	  idag	  görs	  på	  hyresgästers	  kundnöjdhet	  och	  de	  

ombyggnadsprojekt	  som	  examensarbetet	  berör.	  

Kapitel	  4	   Teoretisk	  referensram	  

Det	  här	  avsnittet	  behandlar	  den	  teoretiska	  referensram	  som	  ligger	  

till	  grund	  för	  examensarbetet.	  Avsnittet	  ger	  läsaren	  en	  förståelse	  

för	  examensarbetets	  ämne,	  resultat	  och	  analys.	  I	  slutet	  av	  avsnittet	  

redovisas	  den	  kunskap	  som	  erhållits	  genom	  utbildning	  och	  som	  

erfordrats	  för	  att	  genomföra	  examensarbetet.	  Bakomliggande	  teori	  

om	  metodval	  för	  examensarbetet	  hittas	  i	  avsnitt	  2.	  Metod.	  

Kapitel	  5	  	   Genomförande	  	  	  

	   	   Det	  här	  avsnittet	  beskriver	  hur	  examensarbetet	  genomförts	  	  

	   	   metodmässigt.	  

Kapitel	  6	   Resultat	  

	   	   I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  resultatet	  från	  intervjuerna	  på	  de	  

	   	   tre	  olika	  ombyggnadsprojekten.	  Resultatet	  från	  intervjuerna	  har	  

	   	   delats	  	  upp	  i	  tre	  huvudrubriker:	  6.1	  Intervjuer	  med	  interna	  	  

	   	   projektledare,	  6.2	  intervjuer	  med	  externa	  projektledare	  samt	  6.3	  

	   	   intervjuer	  med	  hyresgäster.	  
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Kapitel	  7	  	   Analys	  

	   	   I	  det	  här	  avsnittet	  analyseras	  resultatet	  från	  samtliga	  intervjuer	  

	   	   med	  interna	  projektledare,	  externa	  projektledare	  och	  hyresgäster.	  

	   	   Till	  grund	  för	  analysen	  ligger	  även	  kunskap	  inhämtad	  från	  	  

	   	   platsbesök	  och	  teori.	  	  

Kapitel	  8	   Slutsatser	  

	   	   I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  de	  slutsatser	  som	  dragits	  utifrån	  

	   	   studiens	  analys.	  I	  avsnittet	  presenteras	  även	  konkreta	  	   	  

	   	   förbättringsförslag	  till	  fastighetsbolaget.	  I	  slutet	  av	  avsnittet	  ges	  

	   	   förslag	  på	  fortsatta	  studier	  inom	  ämnet.	  

Kapitel	  9	   Källförteckning	  

Det	  här	  avsnittet	  presenterar	  de	  källor	  som	  använts	  i	  

examensarbetet.	  	  

Kapitel	  10	   Bilagor	  

	   	   I	  det	  här	  avsnittet	  hittas	  examensarbetes	  bilagor.	  
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2.	  METOD	  

Det	  här	  avsnittet	  avhandlar	  valda	  metoder	  för	  genomförandet	  av	  examensarbetet.	  

Avsnittet	  ger	  läsaren	  förståelse	  för	  valet	  av	  metoder.	  I	  slutet	  av	  avsnittet	  redovisas	  

examensarbetets	  validitet	  och	  reliabilitet.	  

	  

2.1	  EXAMENSARBETETS	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  

I	  samråd	  med	  handledare	  och	  projektledare	  på	  Vasakronan	  har	  tre	  

ombyggnadsprojekt,	  se	  kapitel	  3.2	  för	  beskrivning	  av	  projekten,	  valts	  ut	  för	  

examensarbetets	  metodik:	  fallstudie.	  På	  de	  valda	  ombyggnadsprojekten	  har	  

intervjuer	  och	  observationer	  genomförts	  hos	  fyra	  olika	  hyresgäster	  som	  bedriver	  

kontorsverksamhet	  i	  eller	  intill	  ombyggnadsområdet.	  Till	  grund	  för	  

examensarbetet	  har	  även	  litteraturstudier	  genomförts.	  

	  

2.2	  FALLSTUDIE	  

De	  fyra	  vanligaste	  metodikerna	  dvs.	  de	  grundläggande	  arbetssätten	  för	  att	  

genomföra	  ett	  examensarbete	  är	  fallstudie,	  kartläggning,	  experiment	  och	  

aktionsforskning	  (Höst,	  Regnell,	  Runeson	  2006,	  29-‐31).	  	  

	  

Fallstudier	  används	  för	  att	  beskriva	  en	  företeelse	  eller	  ett	  objekt	  på	  djupet,	  vilket	  

är	  lämpligt	  för	  att	  uppfylla	  det	  här	  examensarbetets	  mål.	  I	  en	  fallstudie	  beskrivs	  

ett	  specifikt	  fall,	  vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  direkt	  går	  att	  dra	  allmänna	  slutsatser	  

som	  är	  applicerbara	  på	  andra	  fall.	  Men	  om	  flera	  fallstudier	  genomförs	  ökar	  

sannolikheten	  för	  att	  ett	  generellt	  mönster	  hittas.	  	  Av	  den	  anledningen	  utförs	  

examensarbetet	  på	  tre	  olika	  ombyggnadsprojekt	  och	  hos	  fyra	  olika	  hyresgäster.	  

Vid	  fallstudier	  används	  ofta	  teknikerna	  intervju,	  observation	  och	  litteraturstudie	  

för	  att	  samla	  in	  data	  (Höst,	  Regnell,	  Runeson	  2006,	  33-‐34).	  

	  

2.2.1	  INTERVJU	  

Enligt	  Kylén	  (2004)	  är	  intervju	  som	  metod	  för	  insamling	  av	  data	  en	  bra	  metod	  

för	  att	  få	  fram	  hur	  en	  person	  känner	  och	  tänker.	  En	  intervju	  öppnar	  upp	  för	  

följdfrågor	  vilka	  i	  många	  fall	  är	  nödvändiga	  för	  att	  förstå	  personen.	  
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Svarsfrekvens	  vid	  intervjuer	  kan	  jämföras	  med	  svarsfrekvens	  från	  enkäter.	  Med	  

intervjuer	  kan	  generellt	  sägas	  att	  en	  svarsfrekvens	  på	  ca	  90	  %	  uppnås	  till	  

skillnad	  från	  enkäter	  där	  svarsfrekvens	  på	  ca	  50	  %	  uppnås.	  Intervju	  som	  teknik	  

var	  ett	  bra	  val	  för	  examensarbetet	  då	  en	  djupare	  diskussion	  kring	  ämnet	  och	  en	  

hög	  svarsfrekvens	  önskades.	  

	  

2.2.1.1	  KVALITATIV	  INTERVJU	  

Det	  finns	  både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  studier.	  Kvantitativa	  studier	  används	  

om	  ett	  resultat	  vill	  utryckas	  i	  mängd	  (Trost	  2005,	  14)	  och	  kvalitativa	  studier	  

används	  om	  ett	  resultat	  vill	  uttryckas	  i	  sådant	  som	  är	  subjektivt	  såsom	  känslor,	  

upplevelser	  och	  åsikter	  (Wallén	  1996,	  73).	  Kvalitativa	  intervjuer	  har	  använts	  i	  

examensarbetet	  då	  det	  är	  hyresgästers	  upplevelser	  vid	  ombyggnad	  som	  

studeras.	  	  

	  
De	  frågor	  som	  enligt	  Trost	  (2005,	  7)	  ställs	  vid	  kvalitativa	  intervjuer	  är	  enkla	  och	  

raka	  och	  ger	  innehållsrika	  och	  komplexa	  svar.	  Materialet	  från	  intervjuerna	  blir	  

rikligt	  och	  ur	  det	  kan	  exempelvis	  handlingsmönster	  urskiljas.	  Enligt	  Höst,	  

Regnell,	  Runeson	  (2006,	  89-‐90)	  ligger	  fokus	  vid	  en	  kvalitativ	  studie	  på	  att	  

urvalet	  av	  intervjupersoner	  ska	  täcka	  en	  variation.	  Med	  hänsyn	  till	  att	  täcka	  en	  

variation	  i	  urvalet	  av	  intervjupersoner,	  har	  de	  fyra	  valda	  hyresgästerna	  i	  sin	  tur	  

valt	  intervjupersoner	  inom	  hyresgästens	  företag	  med	  både	  positiva	  och	  negativa	  

upplevelser	  av	  ombyggnaden.	  

	  

2.2.1.2	  SEMISTRUKTURERAD	  INTERVJU	  

En	  intervju	  kan	  vara	  olika	  strukturerad:	  ostrukturerad,	  semistrukturerad	  och	  

strukturerad	  (Höst,	  Regnell,	  Runeson	  2006,	  34).	  Semistrukturerad	  intervju	  är	  

den	  intervjuteknik	  som	  valts	  för	  examensarbetet.	  Det	  är	  en	  intervjuteknik	  där	  

alla	  personer	  som	  intervjuas	  får	  samma	  frågor	  och	  där	  frågorna	  kan	  ha	  öppna	  

eller	  fasta	  svarsmöjligheter,	  vilket	  ger	  personerna	  som	  intervjuas	  möjlighet	  att	  

säga	  sin	  åsikt	  om	  varje	  fråga	  och	  utveckla	  sina	  svar.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  

strukturerad	  intervju	  som	  kan	  liknas	  vid	  muntligt	  frågeformulär	  och	  

ostrukturerad	  intervju	  där	  den	  intervjuade	  utifrån	  ett	  ämne	  styr	  vad	  som	  tas	  upp	  

(Höst,	  Regnell,	  Runeson	  2006,	  91).	  
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2.2.2	  OBSERVATIONER	  

Enligt	  Höst,	  Regnell	  och	  Runeson	  (2006,	  92)	  kan	  en	  företeelse	  studeras	  genom	  

observationer.	  Vid	  en	  observation	  kan	  antingen	  tekniska	  hjälpmedel	  eller	  sinnen	  

användas	  för	  datainsamling.	  I	  examensarbetet	  har	  observationer	  på	  respektive	  

ombyggnadsprojekt	  genomförts	  i	  form	  av	  platsbesök	  för	  att	  få	  förståelse	  för	  

respektive	  fastighet	  och	  dess	  ombyggnad.	  Fokus	  har	  legat	  på	  att	  studera	  

situationer	  där	  störningar	  för	  hyresgäster	  kan	  uppstå.	  	  För	  att	  få	  en	  ökad	  

förståelse	  och	  kunskap	  för	  ämnet	  har	  ytterligare	  platsbesök	  utöver	  de	  valda	  

ombyggnadsprojekten	  genomförts.	  

	  

2.2.3	  LITTERATURSTUDIER	  

Som	  en	  del	  av	  datainsamlingen	  har	  litteratursökning	  och	  litteraturstudier	  

genomförts.	  Litteratursökning	  utfördes	  genom	  sökning	  på	  bibliotek	  och	  internet.	  

Den	  litteratur	  som	  hittades	  och	  studerades	  var	  böcker	  inom	  bl.a.	  ämnena	  

byggproduktion,	  ombyggnad	  och	  kommunikation,	  arbetsmiljölagen,	  

arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  om	  buller,	  naturvårdsverkets	  råd	  om	  buller	  från	  

byggplatser,	  elektroniska	  dokument,	  äldre	  examensarbeten,	  projektinformation	  

mm.	  	  

	  

2.3	  VALIDITET	  OCH	  RELIABILITET	  

En	  studies	  kvalitet	  bedöms	  vanligen	  i	  termerna	  validitet	  och	  reliabilitet.	  Validitet	  

är	  uppgiftens	  värde,	  med	  andra	  ord	  hur	  väl	  informationen	  kan	  användas	  för	  lösa	  

ett	  problem.	  Hur	  hög	  eller	  låg	  validiteten	  bedöms	  beror	  på	  om	  studien	  mäter	  det	  

den	  är	  avsedd	  för	  att	  mäta	  och	  om	  informationen	  leder	  till	  bra	  slutsatser.	  

Reliabilitet	  är	  uppgifternas	  tillförlitlighet,	  med	  andra	  ord	  hur	  sanningsenliga,	  

stabila	  och	  likartade	  de	  är.	  Åsikter,	  upplevelser	  och	  känslor	  som	  anses	  vara	  

mjuka	  värden	  kan	  ge	  spridda	  svar	  men	  om	  svaren	  pekar	  åt	  samma	  håll	  kan	  de	  

anses	  vara	  reliabla.	  För	  att	  öka	  reliabiliteten	  är	  det	  viktigt	  med	  en	  hög	  

svarsfrekvens.	  Valet	  av	  metodik	  är	  på	  så	  sätt	  avgörande	  om	  hög	  reliabilitet	  

önskas	  (Kylén	  2004).	  Med	  intervju	  som	  metod	  blir	  svarsfrekvensen	  hög	  och	  

därmed	  reliabiliteten	  hög.	  	  
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3.	  NULÄGESBESKRIVNING	  

Det	  här	  avsnittet	  beskriver	  fastighetsbolaget	  Vasakronan,	  vilka	  mätningar	  som	  

idag	  görs	  på	  hyresgästers	  kundnöjdhet	  och	  de	  ombyggnadsprojekt	  som	  

examensarbetet	  berör.	  

	  

3.1	  VASAKRONAN	  

1992	  fattade	  riksdagen	  beslut	  om	  att	  dela	  upp	  Byggnadsstyrelsen	  i	  fyra	  nya	  

organisationer:	  Vasakronan,	  Statens	  Fastighetsverk,	  Statens	  

Lokalförsörjningsverk	  och	  Akademiska	  hus.	  	  1993	  bildades	  Vasakronan	  i	  

samband	  med	  att	  de	  köpte	  fastigheter	  från	  staten	  värda	  ca	  17	  miljarder.	  Sedan	  

mitten	  av	  2008	  ägs	  företaget	  av	  första,	  andra,	  tredje	  och	  fjärde	  AP-‐fonden	  till	  lika	  

stora	  delar.	  

	  
Idag	  är	  Vasakronan	  Sveriges	  största	  kommersiella	  fastighetsbolag	  med	  

fastigheter	  som	  de	  äger,	  utvecklar	  och	  förvaltar	  i	  Stockholm,	  Uppsala,	  Göteborg,	  

Malmö	  och	  Lund.	  Dessa	  delas	  inom	  företaget	  upp	  i	  regionerna:	  Stockholm,	  

Uppsala,	  Göteborg	  och	  Öresund.	  Region	  Stockholm	  är	  den	  största	  regionen	  där	  

även	  huvudkontoret	  är	  beläget.	  Fastigheterna	  är	  kontors-‐	  och	  butiksfastigheter	  

och	  uppgick	  i	  årsskiftet	  2012/2013	  till	  ett	  marknadsvärde	  av	  84	  miljarder	  

kronor.	  Vid	  den	  tidpunkten	  bestod	  fastighetsbeståndet	  av	  193	  fastigheter	  med	  

en	  area	  på	  ca	  2,6	  miljoner	  kvadratmeter.	  	  Antalet	  anställda	  uppgår	  idag	  till	  ca	  

340	  personer	  (Vasakronan,	  2013).	  

	  

3.2	  FASTIGHETSBAROMETERN	  

Vasakronan	  är	  en	  av	  de	  fastighetsägare	  som	  deltar	  i	  fastighetsbarometern.	  

Fastighetsbarometern	  är	  en	  årlig	  analys	  av	  hur	  svenska	  hyresgäster	  uppfattar	  

sina	  hyresvärdar.	  Fastighetsbarometern	  är	  en	  NKI-‐studie	  (Nöjd-‐Kund-‐Index-‐

studie)	  som	  utförs	  av	  CFI	  Group	  och	  Fastighetsägarna	  Sverige	  och	  genomförs	  

bland	  Sveriges	  ledande	  fastighetsägare	  samtidigt.	  Studien	  ger	  även	  ett	  bransch-‐

snitt	  för	  NKI.	  Fastighetsbarometern	  mäter	  hur	  nöjd	  hyresgästen	  är	  totalt,	  hur	  

hyresgästen	  upplever	  servicen	  från	  hyresvärden,	  hur	  hyresgästen	  upplever	  
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lokalerna	  och	  hur	  lojal	  hyresgästen	  är	  mot	  hyresvärden.	  En	  total	  nöjdhet	  

graderas	  på	  	  en	  hundragradig	  skala.	  Fastighetsbarometern	  är	  riktad	  mot	  

hyresgäster	  i	  kontors-‐	  och	  butikslokaler	  (CFI	  Group,	  2013).	  

	  

3.2.1	  KUNDENKÄTEN	  ”TYCK	  OM	  VASAKRONAN”	  

Utöver	  fastighetsbarometerns	  NKI-‐mätningar	  gör	  Vasakronan	  egna	  mätningar	  

på	  hur	  nöjda	  deras	  hyresgäster	  är.	  Kundenkäten	  ”Tyck	  om	  	  

Vasakronan”	  är	  en	  årlig	  kundundersökning	  där	  syftet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  nöjda	  

deras	  hyresgäster	  med	  kontors-‐	  och	  butikslokaler	  är	  och	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  

Vasakronan	  kan	  förbättra	  sitt	  arbete	  gentemot	  hyresgästerna.	  Det	  Vasakronan	  

fokuserar	  på	  är	  hur	  helhetsomdömet	  utvecklats	  över	  tid	  där	  den	  faktor	  som	  har	  

störst	  påverkan	  är	  hur	  hyresgästerna	  upplever	  sin	  kontakt	  med	  Vasakronan.	  

Utöver	  kontakten	  med	  Vasakronan	  mäter	  enkäten	  ”Tyck	  om	  Vasakronan”	  bl.a.	  

hur	  hyresgästerna	  upplever	  sina	  lokaler,	  hur	  servicen	  och	  informationen	  varit,	  

hur	  läget	  på	  lokalen	  är,	  hur	  Vasakronan	  hanterar	  miljöfrågan	  m.m	  (Vasakronan,	  

2013).	  

3.3	  PROJEKTEN	  

De	  valda	  ombyggnadsprojekten	  i	  Vasakronans	  fastigheter	  är	  kv.	  Bladet	  3,	  kv.	  

Spektern	  13	  hus	  A,	  kv.	  Spektern	  13	  hus	  B.	  Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  av	  

respektive	  ombyggnadsprojekt.	  

	  

3.2.1	  KV.	  BLADET	  3	  

Intill	  och	  över	  Bergshamraleden	  i	  Solna	  är	  fastigheten	  Bladet	  3	  belägen.	  

Byggnaden	  uppfördes	  1986	  och	  i	  byggnaden	  finns	  främst	  kontorslokaler	  men	  

även	  restaurang,	  motionshallar,	  garage	  och	  datorhallar.	  Byggnadens	  totala	  area	  

är	  31653	  m!	  och	  är	  fördelad	  enligt:	  29903	  m!  kontorsyta	  och	  1750	  m!	  övrig	  yta	  

(Vasakronan,	  2013).	  

	  
Ombyggnationen	  förväntas	  vara	  klar	  i	  augusti	  2013	  och	  omfattar	  11500	  

m!  lokalarea,	  där	  åtta	  våningsplan	  med	  cellkontor	  byggs	  om	  till	  

kontorslandskap.	  Ytterligare	  8000	  m!	  lokalarea	  utrustas	  med	  nytt	  klimatsystem.	  
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Hela	  entreprenaden	  omfattar	  i	  huvudsak:	  

• Rivningsarbeten.	  

• Ombyggnadsarbeten.	  

• Luftbehandlingsinstallationer.	  

• Rörinstallationer.	  

• Elinstallationer.	  

• Styrinstallationer.	  

	  

	  
Figur	  1	  -‐	  Bild	  över	  kv.	  Bladet	  3,	  över	  och	  intill	  Bergshamraleden.	  Med	  tillstånd	  från	  Vasakronan.	  

	  

3.2.2	  KV.	  SPEKTERN	  13	  

Mitt	  emot	  NK	  på	  Hamngatan/Regeringsgatan	  i	  Stockholm	  ligger	  tomträtten	  

Spektern	  13.	  Byggnaden	  uppfördes	  1971-‐1975	  och	  i	  byggnaden	  finns	  både	  

kontors-‐	  och	  butikslokaler.	  Byggnadens	  totala	  area	  är	  25766	  m!	  och	  är	  fördelad	  

enligt:	  19221	  m!	  kontorsyta,	  4725	  m!	  butiksyta	  och	  1820	  m!	  lageryta.	  

	  
Byggnaden	  består	  av	  två	  hus,	  A-‐huset	  på	  Hamngatan	  29-‐33	  och	  B-‐huset	  på	  

Regeringsgatan	  26-‐32	  (Vasakronan,	  2013).	  Nedan	  syns	  en	  illustration	  av	  var	  hus	  

A	  och	  hus	  B	  är	  belägna.	  	  
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’’ 	  
Figur	  1	  -‐	  Illustration	  över	  hus	  A	  och	  hus	  B.	  Med	  tillstånd	  från	  Vasakronan.	   	  

	  

År	  2008	  bestämdes	  det	  att	  Spektern	  13	  skulle	  byggas	  om.	  Det	  krävdes	  en	  större	  

uppgradering	  av	  hela	  byggnaden	  för	  att	  göra	  den	  till	  en	  attraktiv	  och	  modern	  

fastighet.	  Ombyggnationen	  bedrevs	  i	  tre	  olika	  etapper	  där	  etapp	  1	  startade	  

hösten	  2008	  och	  etapp	  3	  var	  klar	  2010.	  Sedan	  dess	  har	  hyresgästanpassningar	  

skett	  i	  lokalerna	  när	  nya	  hyresgäster	  flyttar	  in.	  Sista	  hyresgästen	  flyttade	  in	  i	  

april	  2013	  i	  B-‐huset	  och	  i	  A-‐huset	  pågår	  fortfarande	  inflyttning	  i	  butikslokalerna.	  

	  

Byggnadens	  största	  svagheter	  var	  låg	  teknisk	  standard,	  svår	  planlösning	  i	  B-‐

husets	  samt	  outnyttjad	  potential	  för	  handel.	  Nedan	  beskrivs	  de	  

förädlingsåtgärder	  som	  bestämdes	  för	  A-‐huset	  respektive	  B-‐huset	  med	  

tillhörande	  bilder	  på	  byggnaderna.	  

	  

A-‐HUSET:	  

• Succesivt	  utveckla	  handel	  till	  2	  plan.	  

• Ny	  gestaltning	  på	  fasader	  i	  gatuplan	  samt	  ansiktslyftning	  av	  gaturummet.	  
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Figur	  2	  -‐	  Bild	  över	  hus	  A	  kv.	  Spektern.	  Med	  tillstånd	  från	  Vasakronan.	  

B-‐HUSET:	  

• Uppgradering	  av	  de	  omoderna	  kontoren.	  

• Utbyggnad	  på	  gårdarna	  med	  ca	  950	  m!  lokalarea.	  

• Ombyggnad	  av	  teknikutrymmen	  på	  ca	  1700	  m!  till	  uthyrbar	  yta.	  

• Förnyad	  kontorsentré.	  

• Nya	  moderna	  glasfasader	  framför	  gårdarna	  samt	  ny	  puts.	  

• Ny	  gestaltning	  på	  fasader	  i	  gatuplan	  samt	  ansiktslyftning	  av	  gaturummet.	  

• Nya	  energieffektiva	  installationer.	  

• Tak,	  fönster,	  hissar	  ses	  över	  samt	  byts	  ut	  och	  sprinkler	  installeras.	  

	  

	  
Figur	  3	  -‐	  Bild	  över	  hus	  B	  kv.	  Spektern.	  Med	  tillstånd	  från	  Vasakronan.	   	  



14	  
	  



15	  
	  

4.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  

Det	  här	  avsnittet	  behandlar	  den	  teoretiska	  referensram	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  

examensarbetet.	  Avsnittet	  ger	  läsaren	  en	  förståelse	  för	  examensarbetets	  ämne,	  

resultat	  och	  analys.	  I	  slutet	  av	  avsnittet	  redovisas	  den	  kunskap	  som	  erhållits	  genom	  

utbildning	  och	  som	  erfordrats	  för	  att	  genomföra	  examensarbetet.	  Bakomliggande	  

teori	  om	  metodval	  för	  examensarbetet	  hittas	  i	  avsnitt	  2.	  Metod.	  

	  

4.1	  DEFINITION	  AV	  CENTRALA	  BEGREPP	  

	  
Ombyggnad	   	   En	  åtgärd	  där	  en	  byggnads	  funktion,	  konstruktion	  eller	  

	   utseende	  förändras	  benämns	  juridiskt	  i	  plan-‐	  och	  bygglagen	  

	   som	  ”ändring	  av	  byggnad”.	  I	  andra	  sammanhang	  används	  

	   begreppen	  ombyggnad,	  fastighetsutveckling,	  förädling,	  

	   förbättring	  och	  modernisering	  (Nordstrand	  2008,	  235).	  I	  

	   den	  här	  rapporten	  används	  begreppet	  ombyggnad.	  

	  

Störning	  	   	   Begreppet	  störning	  är	  ett	  vitt	  begrepp.	  I	  den	  här	  rapporten	  

	   används	  begreppet	  för	  att	  benämna	  störningar	  för	  

	   människor	  som	  vistas	  i	  eller	  intill	  en	  ombyggnad.	  

	  

Störande	  arbeten	   Med	  begreppet	  störande	  arbeten	  menas	  i	  den	  här	  rapporten	  

arbeten	  som	  medför	  störningar	  för	  människor	  som	  vistas	  i	  

eller	  intill	  en	  ombyggnad.	  	  
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4.2	  STÖRNINGAR	  VID	  OMBYGGNAD	  

4.2.1	  BULLER	  

En	  vanlig	  störning	  under	  byggtiden	  är	  buller	  som	  bland	  annat	  genereras	  från	  

maskiner	  och	  transporter.	  Buller	  från	  byggarbetsplatser	  upplevs	  ofta	  som	  väldigt	  

störande	  och	  är	  i	  princip	  omöjligt	  att	  helt	  eliminera,	  vilket	  innebär	  att	  en	  viss	  

acceptans	  krävs	  av	  de	  människor	  som	  vistas	  i	  eller	  intill	  en	  byggarbetsplats	  

(Miljöförvaltningen	  Stockholms	  stad	  2009,	  kap.	  11).	  

	  
Naturvårdsverkets	  allmänna	  råd	  reglerar	  buller	  från	  byggplatser	  (NFS	  2004:15).	  

Råden	  tar	  bland	  annat	  upp	  vilka	  riktvärden	  som	  gäller	  för	  bullerbegränsning	  och	  

betydelsen	  av	  information	  om	  störningar.	  Enligt	  Naturvårdsverkets	  ska	  

byggverksamhet	  till	  den	  grad	  som	  det	  är	  möjligt	  planeras	  så	  att	  bullerexponering	  

sker	  på	  tider	  som	  är	  mindre	  störningskänsliga.	  Om	  störande	  arbeten	  förläggs	  på	  

OB-‐tider	  såsom	  helg	  och	  kvällstid	  i	  närheten	  av	  bostadsområden	  vilka	  är	  mer	  

störningskänsliga	  under	  dessa	  tider,	  krävs	  det	  att	  verksamhetstiden	  begränsas	  

och	  lägre	  riktvärden	  för	  buller	  tillämpas.	  

	  

I	  Arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  om	  buller	  (AFS	  2005:16)	  står	  det	  att	  buller	  ska	  

undvikas	  helt	  eller	  reduceras	  till	  minsta	  möjliga	  nivå	  när	  ett	  arbete	  utförs.	  

Bullerexponeringen	  ska	  tas	  upp	  när	  ett	  arbete	  planeras	  och	  under	  hela	  tiden	  för	  

byggprocessen.	  Enligt	  Arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  om	  buller	  kan	  

bullerexponering	  exempelvis	  reduceras	  genom	  att	  använda	  arbetsmetoder	  samt	  

arbetsutrustning	  som	  ger	  så	  låg	  bullerexponering	  som	  möjligt	  och	  genom	  att	  se	  

till	  att	  rätt	  information	  och	  utbildning	  ges	  i	  hur	  arbetsutrustning	  ska	  användas	  

för	  att	  minska	  bullerexponeringen.	  

	  

4.2.1.1	  BULLERS	  PÅVERKAN	  PÅ	  MÄNNISKAN	  

Hur	  buller	  uppfattas	  är	  individuellt,	  vissa	  människor	  är	  känsligare	  än	  andra.	  

Störande	  buller	  påverkar	  människor	  både	  psykologiskt	  och	  fysiologiskt.	  De	  

psykologiska	  effekterna	  kan	  exempelvis	  vara	  trötthet	  och	  irritation.	  De	  

fysiologiska	  effekterna	  som	  uppstår	  när	  vi	  upplever	  stressande	  och	  störande	  

buller	  är	  exempelvis	  förhöjt	  blodtryck,	  ökad	  hjärtfrekvens	  och	  att	  
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stresshormoner	  utsöndras.	  I	  sin	  tur	  leder	  detta	  till	  olika	  stressymptom	  vilket	  kan	  

påverka	  prestationsförmågan	  och	  ambitionsnivån	  hos	  människor.	  

Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  buller	  på	  en	  arbetsplats	  kan	  försämra	  både	  

hälsan	  hos	  arbetstagarna	  samt	  arbetstagarnas	  arbetskvalitet.	  

	  
Människor	  är	  särskilt	  känsliga	  för	  buller	  vid	  utförande	  av	  komplexa	  

arbetsuppgifter.	  Extra	  känsliga	  är	  vi	  när	  information	  bearbetas	  i	  skrift	  eller	  i	  tal.	  

En	  annan	  faktor	  som	  gör	  att	  buller	  upplevs	  som	  störande	  är	  när	  vi	  inte	  kan	  styra	  

över	  exponeringen	  eller	  om	  exponeringen	  sker	  oförutsett	  (AFS	  2005:16).	  	  

Generellt	  kan	  sägas	  att	  om	  människor	  har	  fått	  information	  om	  att	  de	  kommer	  att	  

störas	  av	  kortvarigt	  buller	  och	  därmed	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  kommer	  störas,	  så	  

är	  acceptansen	  för	  bullret	  högre	  (Hebert	  2011,	  77).	  

	  

4.2.2	  DAMM	  OCH	  EMISSIONER	  

Vid	  ombyggnad	  uppstår	  skadligt	  damm	  i	  olika	  fraktioner.	  Vid	  arbete	  som	  

genererar	  damm	  är	  det	  av	  största	  vikt	  att	  inte	  bara	  ta	  hänsyn	  till	  de	  som	  arbetar	  i	  

direkt	  kontakt	  med	  det	  dammalstrande	  arbetet	  utan	  även	  de	  som	  indirekt	  kan	  

påverkas.	  För	  att	  undvika	  att	  människor	  indirekt	  påverkas	  av	  damm	  är	  det	  

viktigt	  att	  minimera	  spridning	  av	  damm.	  Detta	  kan	  på	  en	  byggarbetsplats	  

exempelvis	  göras	  genom	  ett	  kraftigt	  utsug	  och	  genom	  att	  avskilja	  källan	  till	  

uppkomsten	  av	  damm	  (Norén	  2005,	  4-‐6).	  

	  
Vid	  en	  ombyggnad	  avgår	  emissioner	  från	  nya	  ytskikt	  och	  ny	  inredning.	  Vissa	  

människor	  kan	  få	  allergiska	  besvär	  av	  detta	  såsom	  huvudvärk,	  luftrörsbesvär	  

och	  irriterande	  ögon.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  med	  god	  ventilation	  under	  ombyggnad	  

(Unionen	  2013,	  22).	  	  

	  

4.2.3	  TILLGÄNGLIGHET	  

Vid	  ett	  ombyggnadsprojekt	  finns	  redan	  en	  byggnad	  som	  utgångsläge	  för	  

projektet.	  Under	  ombyggnadsarbetets	  produktionsfas	  måste	  flera	  yrkesgrupper	  i	  

många	  fall	  samsas	  om	  de	  utrymmen	  som	  finns	  i	  fastigheten	  tillsammans	  med	  

hyresgästerna,	  vilket	  kräver	  en	  noggrann	  planering.	  Det	  är	  viktigt	  att	  i	  

planeringen	  ställa	  sig	  frågorna	  var	  exempelvis	  materialupplag,	  hissar,	  bodar	  och	  
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kontor	  ska	  placeras	  för	  att	  minimera	  påverkan	  på	  hyresgästerna.	  Det	  är	  även	  

viktigt	  att	  i	  planeringen	  beakta	  hur	  och	  när	  transporter	  sker	  till	  och	  från	  

fastigheten	  samt	  hur	  och	  när	  material	  tas	  in,	  igenom	  och	  ut	  ur	  fastigheten.	  	  

Problemet	  med	  tillgänglighet	  är	  störst	  i	  stadsmiljöer	  där	  utrymmen	  är	  

begränsade,	  vilket	  kräver	  särskilt	  god	  planering	  av	  både	  etableringsytor	  och	  

leveranser	  (Nordstrand	  2008,	  240-‐241).	  

	  

4.3	  ANSVAR	  FÖR	  SAMORDNING	  AV	  ARBETSMILJÖN	  

När	  flera	  verksamheter	  arbetar	  på	  ett	  gemensamt	  arbetsställe	  samtidigt,	  måste	  

verksamheterna	  samarbeta	  med	  varandra	  för	  att	  säkerställa	  goda	  

arbetsförhållanden	  (AML	  1977:1160).	  

	  

Vid	  byggnads-‐	  eller	  anläggningsarbete	  gäller	  det	  enligt	  arbetsmiljölagen	  (AML	  

1977:1160)	  3	  kap.	  6	  §	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  byggarbetsmiljösamordnare.	  

Byggarbetsmiljösamordnaren	  kan	  vara	  den	  som	  låter	  utföra	  arbetet	  

(byggherren)	  eller	  så	  kan	  denne	  utse	  någon	  annan	  dels	  för	  planering	  och	  

projektering	  (BAS-‐P)	  och	  dels	  för	  utförande	  (BAS-‐U).	  BAS-‐P	  och	  BAS-‐U	  ansvarar	  

enligt	  arbetsmiljölagen	  för	  sitt	  arbete,	  emellertid	  kvarstår	  byggherrens	  ansvar.	  

	  

Vid	  ett	  fast	  driftställe	  står	  det	  i	  arbetsmiljölagen	  (AML	  1977:1160)	  3	  kap.	  7d	  §	  att	  

om	  flera	  verksamheter	  har	  ett	  gemensamt	  arbetsställe,	  så	  är	  den	  som	  är	  ansvarig	  

för	  samordning	  av	  arbetsmiljöfrågor	  den	  som	  råder	  över	  driftstället.	  I	  7f	  §	  står	  

det	  att	  om	  en	  verksamhet	  delar	  arbetsställe	  med	  ett	  byggnads-‐	  eller	  

anläggningsarbete	  så	  ska	  den	  som	  är	  ansvarig	  för	  samordning	  av	  

arbetsmiljöfrågor	  se	  till	  att	  samråd	  sker	  med	  utsedd	  

byggarbetsmiljösamordnare,	  detta	  för	  att	  åstadkomma	  en	  god	  arbetsmiljö.	  

	  

4.4	  KOMMUNIKATION	  VID	  OMBYGGNAD	  

En	  ombyggnad	  innebär	  i	  många	  fall	  en	  förändring,	  inte	  bara	  för	  byggnaden	  utan	  

även	  för	  de	  människor	  som	  brukar	  den.	  Hur	  en	  förändring	  upplevs	  är	  

individuellt	  och	  kan	  i	  många	  fall	  möta	  motstånd.	  Genom	  effektiv	  kommunikation	  

kan	  vi	  förstå	  varför	  motstånd	  uppkommer	  och	  hur	  vi	  kan	  motverka	  det.	  
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Motstånd	  mot	  förändring	  minskar	  vanligen	  om	  de	  berörda	  personerna	  själva	  

upplever	  ett	  behov	  av	  förändringen.	  För	  att	  uppnå	  detta	  är	  informationen	  

mycket	  viktig.	  Motstånd	  mot	  förändring	  kan	  även	  minska	  om	  de	  berörda	  

personerna	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  förändringen	  (Erikson	  2011,	  267-‐269,	  

282).	  	  

	  

4.4.1	  BEGREPPET	  KOMMUNIKATION	  

Begreppet	  kommunikation	  är	  svårdefinierat	  och	  det	  finns	  många	  olika	  

uppfattningar	  om	  dess	  betydelse.	  Enkelt	  kan	  sägas	  att	  kommunikation	  är	  en	  

process	  mellan	  människor	  där	  målet	  är	  att	  göra	  ett	  innehåll	  gemensamt.	  	  

Processen	  börjar	  med	  att	  en	  sändare	  vill	  förmedla	  information	  till	  en	  mottagare.	  

För	  att	  kunna	  göra	  det	  måste	  budskapet	  överföras	  via	  någon	  sorts	  kanal.	  

Mottagaren	  reagerar	  på	  budskapet,	  en	  tolkning	  av	  budskapet	  görs	  av	  mottagaren	  

och	  en	  återkoppling	  kan	  ges	  tillbaka	  till	  sändaren	  (Heide,	  Johansson,	  Simonsson	  

2012,	  24-‐26).	  	  Processen	  illustreras	  förenklat	  i	  en	  figur	  nedan.	  	  

	  
Figur	  2	  –	  Kommunikationsmodell	  

	  
I	  samband	  med	  att	  kommunikation	  diskuteras	  dyker	  ofta	  termerna	  information	  

och	  medier	  upp.	  Med	  information	  menas	  vanligen	  innehållet	  i	  kommunikationen	  

som	  överförs	  mellan	  personer.	  Enligt	  kommunikationsforskaren	  Gregory	  

Bateson	  (Heide,	  Johansson,	  Simonsson	  2012,	  24-‐26)	  påverkar	  många	  

individuella	  faktorer	  hur	  information	  tolkas.	  Bateson	  beskriver	  också	  att	  det	  

finns	  en	  övertro	  på	  informations	  betydelse,	  med	  andra	  ord	  att	  om	  personer	  fått	  

tillgång	  till	  information	  så	  har	  de	  automatiskt	  också	  fått	  kunskap,	  förståelse	  och	  

insikt.	  Detta	  är	  en	  alltför	  stark	  tro	  på	  informationens	  betydelse.	  Idag	  handlar	  

kommunikation	  inte	  längre	  bara	  om	  hur	  mycket	  information	  som	  ges	  ut	  utan	  

även	  om	  hur	  informationen	  uppfattas	  och	  mottas	  av	  mottagaren	  (Heide,	  

Johansson,	  Simonsson	  2012,	  24-‐26).	  Vid	  förändring	  upplever	  ofta	  mottagarna	  att	  

INFORMATION	   SÄNDARE	   BUDSKAP	   MOTTAGARE	   MÅL	  
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de	  inte	  fått	  tillräckligt	  med	  information	  trots	  att	  tillgången	  till	  informationen	  

funnits.	  Den	  största	  anledningen	  till	  detta	  är	  som	  nämnt	  ovan	  den	  individuella	  

tolkningen	  av	  informationen	  (Heide,	  Johansson,	  Simonsson	  2012,	  186-‐187).	  	  Med	  

medier	  menas	  de	  informationskanaler	  som	  bär	  fram	  meddelandet	  t.ex.	  e-‐post,	  

intranät,	  nyhetsbrev	  och	  informationsmöten	  (Heide,	  Johansson,	  Simonsson	  2012,	  

24-‐26).	  

	  

4.5	  ERFARENHETSÅTERFÖRING	  

Inom	  byggbranschen	  är	  bristen	  på	  erfarenhetsåterföring	  ett	  vanligt	  

förekommande	  problem.	  Med	  erfarenhetsåterföring	  menas	  att	  konsekvent	  föra	  

vidare	  kunskap	  mellan	  olika	  projekt.	  Syftet	  med	  att	  föra	  kunskapen	  vidare	  är	  att	  

lära	  sig	  av	  varandras	  misstag	  samt	  att	  dela	  med	  sig	  av	  det	  som	  har	  gått	  bra.	  

Forskning	  från	  SBUF,	  Svenska	  Byggbranschens	  Utvecklingsfond,	  visar	  att	  misstag	  

kan	  undvikas	  genom	  erfarenhetsåterföring.	  Enligt	  byggkommissionen	  finns	  det	  

idag	  brister	  i	  företag	  gällande	  återföring	  av	  kunskap.	  Många	  gånger	  är	  

kunskapen	  som	  byggs	  upp	  under	  projektets	  gång	  knuten	  till	  enskilda	  personer	  

inom	  företaget.	  Detta	  gör	  att	  kunskapen	  blir	  otillgänglig	  och	  att	  den	  lätt	  kan	  

försvinna	  om	  personen	  slutar	  (SBUF	  2013).	  

	  
För	  att	  kunna	  föra	  vidare	  kunskap	  systematiskt	  krävs	  det	  god	  dokumentation	  

och	  goda	  rutiner	  i	  alla	  projekt	  samt	  ett	  system	  för	  arkivering	  (SBUF	  2013).	  

Bilden	  nedan	  illustrerar	  hur	  processen	  för	  erfarenhetsåterföring	  kan	  se	  ut.	  I	  

första	  fasen	  införskaffas	  kunskap,	  i	  andra	  fasen	  överförs	  den	  för	  att	  i	  tredje	  fasen	  

dokumenteras	  och	  i	  fjärde	  arkiveras.	  

	  
Figur	  3	  –	  Exempel	  på	  kunskapsåterföringens	  process.	  Egen	  illustration.	  
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4.6	  UTBILDNING	  

Under	  högskoleingenjörsutbildningen	  i	  Byggteknik	  och	  design	  på	  KTH	  har	  den	  

kunskap	  och	  de	  redskap	  som	  krävdes	  för	  att	  genomföra	  examensarbetet	  

erhållits.	  Inlärningen	  har	  skett	  genom	  föreläsningar,	  projektarbeten,	  seminarium	  

och	  övningar.	  Kunskapen	  förvärvad	  från	  kurserna:	  Miljö-‐	  och	  arbetsvetenskap,	  

Byggstyrning,	  Byggprocessen	  och	  Planering	  av	  ett	  byggprojekt	  har	  varit	  särskilt	  

betydelsefulla	  för	  examensarbetet.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  beskrivning	  av	  nämnda	  

kursers	  innehåll	  samt	  av	  vilken	  nytta	  kurserna	  har	  varit	  för	  examensarbetet.	  

	  
Miljö-‐	  och	  arbetsvetenskap	  (AF1720)	  

Kursens	  huvudsakliga	  innehåll	  är	  bland	  annat	  miljölagstiftning,	  arbetsmiljölagen	  

och	  föreskrifter,	  byggherrens	  och	  entreprenörens	  ansvar	  och	  fysisk	  arbetsmiljö	  

(KTH,	  2013).	  Kunskapen	  från	  denna	  kurs	  har	  varit	  till	  stor	  nytta	  för:	  förståelsen	  

för	  de	  störningar	  som	  kan	  uppkomma	  vid	  en	  ombyggnad,	  hur	  störningarna	  

påverkar	  människors	  arbetsmiljö	  och	  den	  lagstiftning	  som	  finns	  kring	  ämnet.	  

	  
Byggprocessen	  (HS1006)	  

Kursens	  huvudsakliga	  innehåll	  behandlar	  byggprocessens	  centrala	  delar	  såsom	  

entreprenadformer,	  lagar	  och	  bestämmelser,	  entreprenadjuridik	  samt	  ledarskap	  

och	  kommunikation	  (KTH,	  2013).	  Kunskapen	  från	  denna	  kurs	  har	  varit	  till	  nytta	  

för	  att	  förstå	  byggprocessen	  och	  för	  att	  förstå	  skillnaderna	  mellan	  nyproduktion	  

och	  ombyggnation.	  

	  
Byggstyrning	  (HS1015)	  

Kursens	  huvudsakliga	  innehåll	  behandlar	  de	  centrala	  delarna	  vid	  

anbudskalkylering	  d.v.s.	  tidsbegrepp,	  kapacitetsberäkningar,	  resursfördelning	  

och	  driftskostnader	  (KTH,	  2013).	  Kunskapen	  från	  denna	  kurs	  har	  varit	  till	  stor	  

nytta	  för	  att	  förstå	  utmaningarna	  med	  produktionen	  vid	  ombyggnadsprojekt.	  

	  
Planering	  av	  ett	  byggprojekt	  (HS1019)	  

Kursens	  huvudsakliga	  innehåll	  är	  byggsystem,	  byggmetoder,	  ekonomi-‐	  och	  

styrningssystem,	  materialadministration	  och	  arbetsledning	  (KTH,	  2013).	  

Kunskapen	  från	  denna	  kurs	  har	  varit	  till	  stor	  nytta	  för	  att	  kunna	  förstå	  

ombyggnadsprojekten	  genom	  ritningar,	  AF-‐delar	  och	  använda	  byggmetoder.	  
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5.	  GENOMFÖRANDE	  

Det	  här	  avsnittet	  beskriver	  hur	  examensarbetet	  genomförts	  metodmässigt.	  

	  

5.1	  EXAMENSARBETETS	  GENOMFÖRANDE	  

För	  att	  se	  examensarbetets	  tidplan	  se	  bilaga	  1.	  Nedan	  visas	  en	  enkel	  illustration	  

över	  hur	  examensarbetet	  genomförts.	  	  

	  
Figur	  4	  -‐	  Examensarbetets	  genomförande 

5.1.1	  FÖRSTUDIE	  

Examensarbetet	  började	  med	  att	  en	  förstudie	  gjordes	  som	  bl.a.	  innehöll	  en	  

beskrivning	  av	  examensarbetets	  utförande,	  avgränsningar	  och	  förväntat	  resultat.	  

Även	  en	  tidplan	  för	  de	  tio	  veckor	  som	  examensarbetet	  genomfördes	  på	  skapades.	  	  

	  

5.1.2	  LITTERATURSTUDIE	  

I	  början	  av	  examensarbetets	  gång	  söktes	  information	  inom	  ämnet	  på	  litteratur	  

från	  Stockholms	  stadsbibliotek,	  kurslitteratur	  och	  internet.	  Under	  tiden	  

genomfördes	  även	  möten	  med	  vår	  handledare	  på	  Vasakronan	  Leif	  Gustafsson	  

samt	  med	  två	  av	  Vasakronans	  projektledare	  för	  att	  få	  ytterligare	  kunskap.	  I	  

samråd	  med	  Vasakronan	  valdes	  tre	  lämpliga	  ombyggnadsprojekt.	  

	  

5.1.3	  OBSERVATIONER	  	  

De	  tre	  valda	  ombyggnadsprojekten	  studerades	  utifrån	  det	  material	  som	  vi	  

tilldelats.	  Materialet	  bestod	  av	  ritningar,	  tidplaner,	  AF-‐delar,	  mötesprotokoll	  

m.m.	  Platsbesök	  gjordes	  på	  samtliga	  ombyggnadsprojekt.	  Under	  platsbesöken	  

fördes	  en	  diskussion	  med	  den	  projektledare	  och	  fastighetschef	  som	  visade	  oss	  

runt.	  Utifrån	  vår	  samlade	  kunskap	  om	  projekten	  formades	  intervjufrågorna.	  

Frågorna	  är	  inte	  projektspecifika	  utan	  är	  applicerbara	  på	  samtliga	  projekt,	  detta	  

för	  att	  få	  en	  överskådlig	  sammanställning	  som	  ska	  kunna	  användas	  på	  fler	  

projekt	  oavsett	  projektets	  förutsättningar.	  Ytterligare	  ett	  platsbesök	  har	  

FÖRSTUDIE	   LITTERATUR-‐
STUDIE	  

OBSERVA-‐
TIONER	   INTERVJUER	   ANALYS	  
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genomförts	  på	  ett	  annat	  projekt	  än	  de	  valda	  ombyggnadsprojekten	  för	  att	  få	  mer	  

underlag	  och	  kunskap	  till	  vår	  analys.	  Under	  platsbesöket	  kunde	  frågor	  ställas	  till	  

ansvarig	  projektledare.	  	  

	  

5.1.4	  INTERVJUER	  	  

När	  intervjufrågorna	  hade	  utformats	  och	  godkänts	  av	  handledare	  på	  Vasakronan	  

samt	  handledare	  från	  Kungliga	  Tekniska	  högskolan,	  mailades	  frågorna	  ut	  till	  de	  

personer	  som	  skulle	  intervjuas	  och	  sedan	  genomfördes	  intervjuerna	  i	  enlighet	  

med	  valda	  metoder	  se	  avsnitt	  2.	  Metod.	  De	  personer	  som	  intervjuades	  från	  

respektive	  ombyggnad	  var:	  

• Intern	  projektledare	  på	  Vasakronan.	  

• Extern	  projektledare.	  

• Hyresgäst/kontorsmedarbetare	  

	  
Totalt	  genomfördes	  22	  intervjuer.	  De	  som	  intervjuades	  var	  16	  medarbetare	  från	  

fyra	  olika	  hyresgäster,	  två	  interna	  projektledare	  och	  två	  externa	  projektledare.	  

För	  att	  få	  ytterligare	  stöd	  till	  vår	  analys	  och	  fler	  synvinklar	  på	  vårt	  ämne	  

intervjuades	  två	  interna	  projektledare	  till	  på	  Vasakronan.	  De	  interna	  

projektledarna	  är	  anställda	  på	  Vasakronan	  och	  tar	  i	  sin	  tur	  hjälp	  av	  externa	  

projektledare	  från	  andra	  företag.	  Intervjuerna	  genomfördes	  på	  hyresgästens	  

kontor,	  på	  Vasakronans	  huvudkontor	  samt	  på	  de	  externa	  projektledarnas	  egna	  

kontor.	  18	  av	  intervjuerna	  har	  spelats	  in	  via	  mobiltelefoner	  efter	  samtycke	  och	  

sedan	  transkriberats	  och	  fyra	  av	  intervjuerna	  har	  antecknats.	  

	  

5.1.5	  ANALYS	  	  

Intervjuerna	  sammanställdes	  och	  analyserades.	  För	  att	  kunna	  göra	  en	  kvalitativ	  

analys	  av	  intervjuerna	  så	  studerades	  intervjuerna	  och	  de	  delar	  som	  besvarade	  

vår	  frågeställning	  identifierades.	  Delarna	  kortades	  ner	  i	  den	  mån	  det	  gick	  utan	  

att	  förlora	  innebörden.	  Intervjuerna	  var	  redan	  från	  början	  uppdelade	  i	  olika	  

teman,	  vilka	  även	  användes	  i	  resultat	  och	  analys	  för	  att	  innehållet	  tydligt	  ska	  

framgå.	  Analysen	  resulterade	  i	  sin	  tur	  i	  en	  slutsats	  med	  konkreta	  

förbättringsförslag	  till	  fastighetsbolaget.	  	  
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6.	  RESULTAT	  

I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  resultatet	  från	  intervjuerna	  på	  de	  tre	  olika	  

ombyggnadsprojekten.	  Resultatet	  från	  intervjuerna	  har	  delats	  upp	  i	  tre	  

huvudrubriker:	  6.1	  Intervjuer	  med	  interna	  projektledare,	  6.2	  intervjuer	  med	  

externa	  projektledare	  samt	  6.3	  intervjuer	  med	  hyresgäster.	  

	  

6.1	  INTERVJUER	  MED	  INTERNA	  PROJEKTLEDARE	  

Totalt	  har	  två	  projektledare	  från	  de	  tre	  valda	  ombyggnadsprojekten	  hos	  

Vasakronan	  intervjuats.	  Den	  ena	  är	  projektledare	  för	  kv.	  Bladet	  3	  och	  den	  andre	  

för	  både	  hus	  A	  och	  hus	  B	  i	  kv.	  Spektern	  13.	  Se	  bilaga	  2	  för	  intervjufrågorna.	  

Resultatet	  från	  intervjuerna	  presenteras	  under	  följande	  underrubriker:	  

	  
• Kommunikation	   	   	   	   Fråga	  2-‐7	  

• Störande	  arbeten	   	   	   	   Fråga	  8-‐9	  

• Störningar	  	   	   	   	   	   Fråga	  10-‐14	  

• Erfarenhetsåterföring	   	   	   Fråga	  15-‐16	  

• Förbättringar	  	   	   	   	   Fråga	  17	  

	  

6.1.1	  KOMMUNIKATION	  

Samtliga	  interna	  projektledare	  är	  eniga	  om	  att	  god	  kommunikation	  med	  

hyresgästerna	  vid	  en	  ombyggnad	  är	  av	  största	  vikt.	  Enligt	  projektledarna	  

informeras	  en	  kontaktperson	  hos	  hyresgästen	  om	  ombyggnaden	  som	  sker	  i	  eller	  

intill	  deras	  kontor.	  Kontaktpersonen	  informeras	  exempelvis	  om	  vad	  som	  ska	  

hända,	  var	  det	  ska	  hända,	  när	  det	  ska	  hända	  samt	  varför	  det	  ska	  hända.	  

Projektledarna	  anser	  att	  det	  sedan	  är	  upp	  till	  varje	  kontaktperson	  hos	  

hyresgästen	  att	  informationen	  når	  alla	  berörda	  medarbetare	  på	  företaget.	  Hur	  

detta	  går	  till	  är	  upp	  till	  varje	  hyresgäst.	  Svårigheten	  med	  att	  få	  ut	  information	  till	  

hyresgäster	  enligt	  projektledarna	  är	  att	  hitta	  rätt	  kontaktperson	  att	  gå	  via.	  En	  

annan	  svårighet	  kan	  vara	  att	  få	  mottagaren	  att	  förstå	  budskapet	  i	  informationen.	  	  

Det	  är	  viktigt	  att	  informationen	  ges	  i	  god	  tid	  före	  ombyggnaden	  men	  även	  

kontinuerligt	  under	  ombyggnadsskedet	  i	  de	  fall	  där	  det	  krävs.	  Ett	  sådant	  fall	  kan	  
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exempelvis	  vara	  om	  en	  viss	  tid	  under	  ombyggnaden	  kommer	  vara	  extra	  

störande.	  

	  

De	  informationskanaler	  som	  projektledarna	  nämnde	  som	  vanliga	  

informationskanaler	  är	  mail,	  informationsmöten,	  anslag	  och	  veckoblad.	  Anslag	  

kan	  t.ex.	  vara	  lappar	  som	  sätts	  upp	  i	  hissar	  och	  entréer.	  Mail	  och	  anslag	  är	  det	  

projektledarna	  anser	  vara	  bäst	  informationskanaler.	  Vasakronan	  har	  även	  en	  

app	  för	  hyresgäster	  som	  skulle	  kunna	  använda	  mer	  i	  syfte	  att	  informera	  om	  

ombyggnader.	  Det	  görs	  ingen	  uppföljning	  på	  om	  hur	  de	  valda	  

informationskanalerna	  har	  fungerat	  och	  om	  hyresgästerna	  har	  uppfattat	  

informationen	  som	  tillräcklig.	  Däremot	  märks	  det	  på	  antalet	  klagomål/avsaknad	  

av	  klagomål.	  	  

	  

6.1.2	  STÖRANDE	  ARBETEN	  

Enligt	  projektledarna	  så	  bestäms	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  av	  

fastighetschefen	  och	  görs	  utifrån	  hyresgästernas	  verksamhet	  så	  att	  de	  störande	  

arbetena	  sker	  utanför	  hyresgästens	  arbetstider.	  I	  Vasakronans	  generella	  Af-‐del	  

står	  det	  att	  tiderna	  för	  större	  bilnings-‐,	  borrnings-‐	  och	  håltagningsarbeten	  ska	  

bestämmas	  mellan	  entreprenör	  och	  Vasakronan.	  

	  
Det	  händer	  att	  de	  tider	  som	  bestämts	  för	  de	  störande	  arbetena	  inte	  efterföljs	  av	  

entreprenören.	  Detta	  tror	  projektledarna	  exempelvis	  beror	  på	  att	  det	  är	  nya	  

arbetare	  på	  plats,	  slarv	  i	  kommunikationen	  från	  entreprenören,	  misstag	  och	  att	  

yrkesarbetare	  chansar.	  Om	  tiderna	  inte	  efterföljs	  så	  får	  en	  konstruktiv	  

diskussion	  tas	  med	  entreprenören	  och	  personlig	  ursäkt	  kan	  ges	  till	  hyresgästen.	  

Det	  som	  kan	  göras	  i	  förebyggande	  syfte	  enligt	  projektledarna	  är	  att	  ha	  med	  vite	  i	  

entreprenadavtalet	  om	  buller.	  	  

	  

6.1.3	  STÖRNINGAR	  

De	  störningar	  som	  projektledarna	  identifierar	  som	  vanligast	  under	  en	  

ombyggnad	  är	  ljud	  och	  damm.	  I	  de	  situationer	  där	  en	  hyresgäst	  störs	  mycket	  av	  

ombyggnaden	  finns	  olika	  lösningsalternativ.	  Dessa	  varierar	  enligt	  projektledarna	  

helt	  beroende	  på	  förutsättningar	  och	  hyresgäst.	  De	  lösningar	  som	  dök	  upp	  under	  
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intervjuerna	  var	  att	  lägga	  arbetet	  på	  OB-‐tid	  t.ex.	  nätter	  och	  helger,	  att	  öka	  

mängden	  information,	  att	  skapa	  en	  öppen	  dialog	  med	  hyresgästen	  samt	  att	  

anordna	  platsbesök	  där	  hyresgästen	  får	  se	  bygget	  och	  kan	  få	  förståelse	  för	  vad	  

som	  stör.	  Det	  är	  viktigt	  att	  från	  början	  redan	  i	  planeringen	  känna	  till	  hur	  

störningskänslig	  hyresgästen	  är.	  Om	  möjlighet	  finns	  så	  är	  det	  bra	  att	  kunna	  flytta	  

delar	  av	  kontoret	  till	  tillfällig	  plats	  när	  den	  delen	  av	  kontoret	  berörs	  av	  

ombyggnaden.	  För	  att	  minska	  mängden	  störningar	  för	  hyresgästerna	  så	  kan	  

mindre	  störande	  arbetsmetoder	  väljas.	  En	  dialog	  om	  dessa	  arbetsmetoder	  förs	  

med	  entreprenören.	  Exempel	  på	  mindre	  störande	  arbetsmetoder	  är	  att	  klippa	  

betong	  istället	  för	  bila	  betong	  och	  att	  välja	  alternativa	  infästningsmetoder.	  	  

	  
Vasakronan	  har	  en	  drifttekniker	  i	  varje	  fastighet	  som	  bland	  annat	  sköter	  den	  

dagliga	  driften.	  Driftteknikerna	  har	  därför	  god	  kunskap	  om	  sin	  fastighet,	  en	  

kunskap	  som	  kan	  nyttjas	  av	  entreprenörerna	  vid	  en	  ombyggnad.	  Enligt	  

projektledarna	  varierar	  det	  hur	  samarbetet	  fungerar,	  men	  båda	  poängterar	  att	  

ett	  bra	  samarbete	  underlättar	  för	  ombyggnaden.	  Genom	  att	  bjuda	  in	  

driftteknikern	  till	  projekteringsmöten	  och	  byggmöten	  blir	  denne	  delaktig	  i	  

ombyggnaden	  och	  kan	  då	  bland	  annat	  svara	  på	  hyresgästens	  frågor.	  	  

	  

6.1.4	  ERFARENHETÅTERFÖRING	  

Den	  erfarenhetsåterföring	  som	  görs	  av	  projektledarna	  sker	  muntligt	  och	  nästan	  

inget	  dokumenteras	  skriftligt.	  Det	  muntliga	  utbytet	  av	  erfarenheter	  sker	  

sporadiskt	  och	  det	  är	  individuellt	  hur	  ofta	  och	  inom	  vilket	  forum	  det	  sker.	  Det	  

muntliga	  utbytet	  gäller	  då	  oftast	  rent	  tekniskt	  hur	  projekten	  genomförts,	  hur	  

entreprenadavtalet	  skrivits	  eller	  hur	  informationen	  getts	  ut.	  

	  

6.1.5	  FÖRBÄTTRINGAR	  

De	  förbättringar	  som	  projektledarna	  själva	  ansåg	  sig	  kunna	  göra	  vid	  framtida	  

ombyggnader	  var	  att	  ha	  tydligare	  information	  internt	  t.ex.	  att	  identifiera	  

perioder	  i	  tidplanen	  då	  det	  exempelvis	  bullrar	  mer	  och	  sedan	  kunna	  informera	  

hyresgästen	  i	  god	  tid.	  Det	  som	  även	  nämndes	  som	  förbättringsförslag	  var	  att	  

kontinuerligt	  ha	  löpande	  möten	  där	  ombyggnadsprojekten	  diskuteras	  och	  

erfarenheter	  utbyts.	  
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6.2	  INTERVJUER	  MED	  EXTERNA	  PROJEKTLEDARE	  

Totalt	  har	  två	  externa	  projektledare	  intervjuats.	  En	  av	  projektledarna	  arbetar	  för	  

SLB	  (Sören	  Lundgren	  Byggkonsult	  AB)	  och	  är	  projektledare	  för	  kv.	  Bladet	  3.	  Den	  

andra	  projektledaren	  arbetar	  för	  Hedström	  &	  Taube	  och	  är	  projektledare	  för	  hus	  

A	  i	  kv.	  Spektern	  13.	  Se	  bilaga	  3	  för	  intervjufrågorna.	  Resultatet	  från	  intervjuerna	  

presenteras	  under	  följande	  underrubriker:	  

	  

• Kommunikation	   	   	   	   Fråga	  2-‐7	  

• Störande	  arbeten	   	   	   	   Fråga	  8-‐9	  

• Störningar	  	   	   	   	   	   Fråga	  10-‐14	  

• Erfarenhetsåterföring	   	   	   Fråga	  15-‐16	  

• Förbättringar	  	   	   	   	   Fråga	  17	  

	  

6.2.1	  KOMMUNIKATION	  

Enligt	  de	  externa	  projektledarna	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  informera	  

hyresgästerna	  vid	  en	  ombyggnad,	  då	  information	  skapar	  förståelse.	  Hyresgästen	  

informeras	  generellt	  om	  det	  mesta	  som	  rör	  ombyggnaden,	  särskilt	  om	  störande	  

arbeten.	  Det	  är	  sedan	  upp	  till	  en	  kontaktperson	  hos	  hyresgästen	  att	  vidare	  

informera	  företaget	  i	  stort.	  Informationen	  bör	  ges	  i	  god	  tid	  innan	  ombyggnaden	  

samt	  kontinuerligt	  under	  byggtiden,	  särskilt	  om	  någon	  avvikelse	  uppstår.	  

Svårigheten	  med	  att	  informera	  hyresgästerna	  är	  att	  hitta	  en	  kontaktperson	  som	  

är	  duktig	  på	  att	  vidareförmedla	  information	  och	  även	  är	  duktig	  på	  att	  återge	  

information	  i	  enlighet	  med	  det	  som	  sagts.	  	  	  	  

	  

De	  informationskanaler	  som	  de	  externa	  projektledarna	  känner	  till	  är	  mail,	  

intranät,	  anslag,	  showroom,	  veckobrev	  samt	  personliga	  möten.	  Ett	  showroom	  

kan	  exempelvis	  visa	  den	  färdiga	  arbetsplatsen	  vilket	  förtydligar	  ritningar	  samt	  

den	  information	  som	  skrivs.	  De	  kanaler	  de	  anser	  vara	  bäst	  är	  mail,	  anslag	  samt	  

personliga	  möten.	  Någon	  speciell	  uppföljning	  på	  om	  informationen	  anses	  som	  

tydlig	  och	  tillräcklig	  görs	  inte	  enligt	  projektledarna.	  Däremot	  kan	  klagomål	  och	  

NKI-‐undersökningar	  (Nöjd	  Kund	  Index)	  visa	  på	  hur	  hyresgästen	  uppfattat	  

informationen.	  	  
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6.2.2	  STÖRANDE	  ARBETEN	  

Tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena	  bestäms	  i	  samråd	  mellan	  hyresgästen,	  

Vasakronan	  och	  projektledningen.	  Oftast	  är	  det	  utifrån	  hyresgästens	  samt	  

omkringliggande	  hyresgästers	  verksamhet	  som	  tiderna	  bestäms.	  	  	  

	  
Det	  händer	  att	  de	  överenskomna	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  inte	  efterföljs	  av	  

entreprenörerna.	  Detta	  kan	  exempelvis	  bero	  på	  ny	  personal	  som	  inte	  är	  

informerad,	  personal	  som	  varit	  ifrån	  arbetsplatsen	  under	  en	  längre	  period	  och	  

glömt	  bort	  vad	  som	  gäller	  eller	  att	  arbetarna	  chansar.	  Om	  detta	  sker	  ringer	  

vanligtvis	  hyresgästen	  till	  projektledaren	  som	  i	  sin	  tur	  tar	  kontakt	  med	  

entreprenören.	  I	  förebyggande	  kan	  viten	  skrivas	  in	  i	  entreprenadkontraktet	  som	  

åtgärd	  om	  tiderna	  inte	  följs.	  	  

	  

6.2.3	  STÖRNINGAR	  

Den	  vanligaste	  störningen	  som	  uppstår	  vid	  en	  ombyggnad	  enligt	  projektledarna	  

är	  buller.	  Andra	  störningar	  kan	  vara	  damm,	  etableringsytor	  som	  försämrar	  

tillgängligheten	  samt	  en	  ökad	  mängd	  transporter.	  Om	  en	  hyresgäst	  störs	  mycket	  

av	  buller	  och	  de	  överenskomna	  bullertiderna	  inte	  passar	  så	  kan	  bullrande	  

arbeten	  exempelvis	  utföras	  på	  OB-‐tid.	  För	  att	  minska	  störningar	  i	  

ombyggnadsprocessen	  kan	  alternativa	  metoder	  för	  störande	  arbeten	  användas	  

men	  för	  att	  undvika	  att	  störa	  hyresgästen	  helt	  krävs	  det	  oftast	  att	  det	  störande	  

arbetet	  sker	  utanför	  hyresgästens	  arbetstid.	  För	  att	  minska	  mängden	  damm	  och	  

smuts	  är	  det	  viktigt	  att	  allmänna	  utrymmen	  städas	  regelbundet.	  	  

	  
Projektledarna	  har	  en	  dialog	  med	  entreprenören	  om	  alternativa	  metoder	  för	  

störande	  arbeten.	  Ibland	  kan	  en	  ny	  dialog	  ske	  under	  ombyggnaden	  om	  

hyresgästen	  störts	  mycket	  av	  de	  metoder	  som	  från	  början	  valts.	  	  Dessa	  metoder	  

kan	  exempelvis	  vara	  att	  använda	  skonsamma	  rivningsmetoder,	  att	  såga	  med	  

vajer	  istället	  för	  med	  klinga	  eller	  att	  skjuta	  fast	  reglar	  istället	  för	  att	  borra.	  	  

Projektledarna	  anser	  att	  Vasakronans	  drifttekniker	  är	  intresserade	  och	  

välinformerade	  om	  vad	  som	  händer	  under	  pågående	  ombyggnadsprojekt.	  Enligt	  

projektledarna	  går	  kommunikationen	  mellan	  driftteknikerna	  och	  entreprenören	  
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främst	  via	  projektledarna.	  Sedan	  är	  det	  projektledarna	  som	  för	  informationen	  

vidare	  till	  entreprenören.	  	  

	  

6.2.4	  ERFARENHETSÅTERFÖRING	  

De	  externa	  projektledarna	  anser	  att	  det	  är	  dåligt	  med	  erfarenhetsåterföring	  

mellan	  olika	  projekt	  och	  om	  den	  sker	  så	  sker	  den	  muntligt	  och	  sällan	  

dokumenteras	  kunskapen	  skriftligt.	  Ena	  projektledaren	  nämnde	  att	  det	  ibland	  

görs	  en	  slutrapport	  som	  innehåller	  vad	  som	  gått	  bra	  respektive	  dåligt	  och	  som	  

sedan	  sparas	  hos	  Vasakronan.	  	  

	  

Inom	  de	  extern	  projektledarnas	  företag	  delges	  information	  mellan	  varandra.	  På	  

ena	  företaget	  sker	  detta	  enbart	  muntligt	  och	  på	  det	  andra	  sker	  det	  via	  ett	  eget	  

mallbibliotek	  där	  de	  samlar	  sina	  erfarenheter.	  	  

	  

6.2.5	  FÖRBÄTTRINGAR	  

Det	  projektledarna	  anser	  sig	  kunna	  göra	  bättre	  vid	  framtida	  ombyggnader	  är	  att	  

vara	  ännu	  mer	  tydliga	  gentemot	  hyresgästen.	  En	  annan	  förbättring	  är	  att	  se	  till	  

att	  entreprenören	  har	  en	  genomgång	  med	  ny	  personal	  samt	  underentreprenörer	  

om	  vad	  som	  gäller	  på	  byggarbetsplatsen.	  Ett	  alternativ	  till	  genomgång	  med	  

personal	  kan	  vara	  att	  ha	  anslag	  i	  byggbodarna	  om	  vilka	  regler	  som	  gäller.	  

Ytterligare	  en	  förbättring	  är	  att	  fortsätta	  sträva	  efter	  att	  skapa	  förståelse	  för	  

ombyggnaden	  hos	  hyresgästen.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  vara	  ödmjuk	  mot	  att	  det	  

hela	  tiden	  finns	  nya	  saker	  att	  lära	  sig.	  	  
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6.3	  RESULTAT	  FRÅN	  INTERVJUER	  MED	  HYRESGÄSTER	  

Fyra	  olika	  hyresgäster	  har	  intervjuats	  och	  hos	  dessa	  har	  totalt	  16	  intervjuer	  

genomförts.	  De	  hyresgäster	  som	  har	  intervjuats	  är:	  Försäkringbolaget	  IF	  (kv.	  

Bladet),	  Swedbank	  (kv.	  Spektern,	  hus	  A)	  samt	  Itello	  och	  Betsson	  (kv.	  Spektern,	  

hus	  B).	  Se	  bilaga	  4	  för	  intervjufrågorna.	  Resultatet	  presenteras	  under	  följande	  

underrubriker:	  

	  

• Kommunikation	   	   	   	   Fråga	  3-‐4	  

• Störande	  arbeten	   	   	   	   Fråga	  5-‐8	  

• Störningar	  	   	   	   	   	   Fråga	  9-‐12	  

• Säkerhetsrisker	   	   	   	   Fråga	  13	  

• Förbättringar	  	   	   	   	   Fråga	  14	  

	  

6.3.1	  KOMMUNIKATION	  

Det	  gick	  ut	  mer	  eller	  mindre	  information	  till	  samtliga	  hyresgäster	  både	  innan	  och	  

under	  respektive	  ombyggnad	  genom	  en	  kontaktperson	  hos	  respektive	  hyresgäst.	  

De	  informationskanaler	  som	  hyresgästerna	  fick	  informationen	  från	  varierade	  

mellan	  hyresgästerna	  men	  var	  i	  första	  hand	  mail	  hos	  tre	  av	  hyresgästerna	  och	  

intranät	  hos	  den	  fjärde.	  Även	  andra	  kanaler	  nämndes	  såsom	  skisser	  på	  

ombyggnaden	  som	  var	  tillgängliga	  för	  alla	  på	  kontoret,	  möten,	  prat	  med	  kollegor	  

och	  showroom.	  Tre	  personer	  nämnde	  att	  det	  suttit	  uppe	  lappar	  i	  

hissar/trapphus	  och	  en	  annan	  person	  nämnde	  att	  de	  fått	  göra	  platsbesök	  på	  

bygget.	  	  

	  
Samtliga	  intervjuade	  tyckte	  att	  den	  information	  de	  fått	  ta	  del	  av	  har	  varit	  

lättillgänglig	  och	  lätt	  att	  förstå.	  I	  stort	  sett	  alla	  hyresgäster	  ansåg	  att	  innehållet	  i	  

informationen	  varit	  tillräckligt,	  men	  en	  hyresgäst	  ansåg	  att	  hyresgästens	  företag	  

förlitat	  sig	  för	  mycket	  på	  sitt	  intranät.	  Nackdelen	  med	  det	  var	  att	  information	  lätt	  

försvinner	  i	  mängden	  och	  enligt	  deras	  erfarenhet	  så	  läste	  endast	  35-‐40	  %	  det	  

som	  stod	  på	  intranätet.	  En	  av	  kontaktpersonerna	  nämnde	  att	  denne	  varit	  dålig	  

på	  att	  föra	  vidare	  information	  från	  Vasakronan	  till	  resterande	  på	  företaget.	  I	  

samband	  med	  intervjufrågorna	  om	  kommunikation	  nämnde	  ett	  flertal	  

hyresgäster	  att	  Vasakronan	  är	  en	  mycket	  bra	  fastighetsvärd.	  
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6.3.2	  STÖRANDE	  ARBETEN	  

Tider	  för	  störande	  arbeten	  meddelades	  på	  samma	  sätt	  som	  övrig	  information	  

hos	  samtliga	  hyresgäster	  dvs.	  via	  mail	  och	  intranät.	  Samma	  personer	  som	  

nämnde	  lappar	  i	  hissen/trapphuset	  nämnde	  det	  även	  nu.	  Majoriteten	  av	  de	  

intervjuade	  ansåg	  att	  tiderna	  inte	  alltid	  har	  efterföljts.	  	  Tre	  personer	  tyckte	  att	  

tiderna	  hade	  efterföljts	  helt	  och	  hållet.	  	  

	  
Medarbetare	  från	  två	  olika	  hyresgäster	  nämnde	  under	  sina	  intervjuer	  att	  de	  varit	  

tvungna	  att	  gå	  till	  bygget	  och	  säga	  till	  yrkesarbetarna	  när	  de	  inte	  följt	  tiderna	  för	  

de	  störande	  arbetena.	  I	  samband	  med	  detta	  nämndes	  svårigheten	  att	  

kommunicera	  med	  yrkesarbetarna	  som	  varken	  kunde	  svenska	  eller	  engelska.	  En	  

av	  hyresgästerna	  hade	  ett	  direktnummer	  till	  platschefen/arbetsledaren	  på	  plats	  

som	  hyresgästen	  kunde	  ringa	  när	  de	  stördes	  vid	  fel	  tidpunkter.	  

Platschefen/arbetsledaren	  kunde	  även	  ringa	  direkt	  till	  hyresgästen	  och	  fråga	  om	  

det	  fanns	  tider	  för	  störande	  arbeten	  som	  passade	  bättre	  än	  andra.	  Hyresgästen	  

påpekade	  dock	  att	  de	  trodde	  att	  detta	  var	  ett	  unikt	  samarbete.	  

	  
De	  hyresgäster	  som	  har	  berörts	  av	  sin	  egen	  ombyggnad	  känner	  att	  företaget	  i	  

stort	  har	  fått	  vara	  med	  och	  påverka	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena.	  Med	  andra	  

ord	  att	  tiderna	  har	  bestämts	  utifrån	  deras	  egen	  verksamhet	  och	  arbetstider.	  På	  

individnivå	  har	  de	  inte	  fått	  tycka	  till	  om	  tiderna	  men	  det	  har	  istället	  

representanter	  från	  hyresgästen	  gjort.	  De	  hyresgäster	  som	  berörts	  av	  

intilliggande	  hyresgästers	  ombyggnad	  har	  inte	  känt	  att	  de	  har	  fått	  påverka	  

tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena.	  	  

	  
De	  hyresgäster	  som	  har	  kunnat	  påverka	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena	  tycker	  

att	  tiderna	  har	  varit	  bra,	  förutsatt	  att	  tiderna	  efterföljts.	  De	  hyresgäster	  som	  

föredrar	  att	  arbeta	  sen	  kväll,	  på	  lunchen	  eller	  tidig	  morgon	  har	  störts	  mer	  än	  

andra	  men	  de	  har	  förståelse	  för	  att	  de	  störande	  arbetena	  måste	  göras	  på	  tider	  

som	  passar	  de	  flesta.	  Hyresgästerna	  som	  störts	  av	  andras	  ombyggnad	  hade	  

önskat	  att	  få	  vara	  med	  och	  påverka	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena.	  	  
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6.3.3	  STÖRNINGAR	  

Majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  trodde	  innan	  ombyggnaden	  startade	  att	  de	  skulle	  

märka	  av	  ombyggnaden,	  i	  form	  av	  buller	  och	  stökigare	  arbetsmiljö.	  Två	  personer	  

förväntade	  sig	  att	  arbetsmiljön	  märkvärt	  skulle	  bli	  stökigare	  och	  två	  personer	  

hade	  inga	  förväntningar	  på	  hur	  arbetsmiljön	  skulle	  påverkas.	  

	  
I	  efterhand	  upplever	  flertalet	  att	  mängden	  störningar	  blev	  som	  förväntat	  

förutom	  enstaka	  personer	  som	  upplevde	  att	  det	  blev	  mindre	  störande	  än	  

förväntat	  respektive	  mer	  störande	  än	  förväntat.	  I	  några	  fall	  dök	  det	  upp	  

störningar	  som	  de	  inte	  alls	  hade	  haft	  förväntningar	  om	  bidrog	  till	  att	  personerna	  

upplevde	  dessa	  som	  väldigt	  störande.	  

	  
De	  störningar	  som	  hyresgästerna	  har	  upplevt	  under	  ombyggnaden	  är	  buller,	  

vibrationer,	  saker	  i	  vägen,	  för	  varmt/kallt,	  försämrad	  ventilation,	  försenad	  

tidplan	  samt	  försämrad	  tillgänglighet	  för	  kunder.	  Nedan	  visas	  fördelningen	  av	  de	  

störningar	  som	  hyresgästerna	  upplevt.	  

	  

	  
Figur	  5	  -‐	  Hyresgästers	  upplevda	  störningar.	  

	  

I	  figuren	  redovisas	  störningen	  ”för	  varmt/kallt	  inomhustemperatur”	  som	  den	  

näst	  vanligaste	  störningen	  med	  ett	  stort	  antal	  respondenter.	  Denna	  störning	  

UPPLEVDA	  STÖRNINGAR	  

Buller	  

För	  varm/kall	  
inomhustemperatur	  

Saker	  i	  vägen/stökigt	  

Försämrad	  ven9la9on	  

Försämrad	  9llgänglighet	  för	  
kund	  

Vibra9oner	  
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påtalades	  dock	  bara	  i	  ett	  specifikt	  ombyggnadsprojekt	  där	  de	  haft	  problem	  med	  

detta	  och	  bör	  därför	  inte	  ses	  som	  ett	  bevis	  för	  att	  det	  är	  en	  så	  pass	  vanligt	  

förekommande	  störning	  som	  figuren	  visar.	  Buller	  är	  den	  störning	  som	  

återkommit	  som	  upplevd	  störning	  i	  samtliga	  ombyggnadsprojekt	  och	  hos	  

samtliga	  hyresgäster.	  	  

	  
Majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  hyresgästerna	  upplever	  att	  de	  har	  kunnat	  utföra	  

sitt	  arbete	  som	  vanligt	  under	  ombyggnaden.	  Några	  upplever	  att	  de	  har	  kunnat	  

utföra	  sitt	  arbete	  som	  vanligt	  men	  med	  vissa	  anpassningar	  och	  några	  upplever	  

att	  de	  inte	  kunnat	  genomföra	  möten	  och	  videokonferenser	  vid	  vissa	  tillfällen.	  

	  

6.3.4	  SÄKERHETSRISKER	  

Alla	  intervjuade	  personer	  utom	  en	  ansåg	  att	  det	  inte	  funnits	  några	  

säkerhetsrisker	  för	  dem	  själva	  under	  ombyggnaden.	  Personen	  som	  hade	  upplevt	  

en	  säkerhetsrisk	  upplevde	  att	  byggnadens	  enda	  nödutgång	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  

stod	  delvis	  blockerad	  av	  material.	  	  Problemet	  hade	  påpekats	  flera	  gånger	  men	  

upprepats.	  En	  annan	  problematik	  som	  dök	  upp	  under	  intervjuerna	  men	  som	  inte	  

uppfattats	  som	  en	  säkerhetsrisk	  var	  verksamheter	  med	  högre	  krav	  på	  säkerhet.	  

Risken	  låg	  i	  att	  obehöriga	  personer	  lättare	  skulle	  kunna	  ta	  sig	  in	  i	  lokalerna.	  

	  

6.3.5	  FÖRBÄTTRINGAR	  

De	  förbättringar	  som	  hyresgästerna	  föreslog	  till	  fastighetsbolaget	  under	  

intervjuerna	  var	  att:	  ge	  ut	  information	  i	  god	  tid,	  ha	  en	  dialog	  med	  alla	  berörda	  

hyresgäster	  i	  fastigheten,	  hålla	  tidplaner,	  hålla	  tider	  för	  störande	  arbeten	  samt	  

lägga	  ner	  mycket	  tid	  på	  planering	  för	  att	  undvika	  oväntade	  störningar.	  Andra	  

förbättringsförslag	  som	  dök	  upp	  var	  att:	  fler	  personer	  hos	  hyresgästen	  får	  tycka	  

till	  om	  ombyggnaden,	  ta	  hänsyn	  till	  och	  informera	  samtliga	  hyresgäster	  som	  kan	  

påverkas	  av	  en	  ombyggnad	  och	  att	  fastighetsbolaget	  ska	  lägga	  mer	  tider	  för	  

störande	  arbeten	  på	  OB-‐tid.	  
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7.	  ANALYS	  

I	  det	  här	  avsnittet	  analyseras	  resultatet	  från	  samtliga	  intervjuer	  med	  interna	  

projektledare,	  externa	  projektledare	  och	  hyresgäster.	  Till	  grund	  för	  analysen	  ligger	  

även	  kunskap	  inhämtad	  från	  platsbesök	  och	  teori.	  	  

	  

7.1	  KOMMUNIKATION	   	  

Studien	  visar	  att	  kommunikation	  är	  av	  största	  vikt	  vid	  en	  ombyggnad	  och	  att	  

utan	  god	  kommunikation	  har	  hyresgästen	  störts	  mer	  av	  ombyggnaden	  än	  om	  

god	  kommunikation	  upprätthållits.	  En	  möjlig	  förklaring	  är	  som	  nämnt	  i	  den	  

teoretiska	  referensramen	  att	  kommunikation	  skapar	  förståelse	  och	  därigenom	  

större	  tolerans.	  Vidare	  visade	  studien	  att	  god	  kommunikation	  kan	  uppnås	  genom	  

att	  kombinera	  olika	  informationskanaler.	  Detta	  kan	  förklaras	  av	  den	  individuella	  

faktorn,	  med	  andra	  ord	  att	  olika	  personer	  tolkar	  information	  olika	  samt	  föredrar	  

och	  använder	  sig	  av	  olika	  informationskanaler.	  Således	  bör	  fastighetsbolaget	  ta	  

reda	  på	  vilka	  informationskanaler	  som	  passar	  hyresgästen	  i	  fråga	  och	  bör	  

använda	  sig	  av	  flera	  olika	  informationskanaler	  för	  att	  kunna	  nå	  ut	  till	  flera	  

mottagare.	  Hur	  budskapet	  i	  informationen	  tolkas	  är	  enligt	  studien	  svårt	  att	  

komma	  åt,	  men	  genom	  att	  fastighetsbolaget	  försöker	  försäkra	  sig	  om	  att	  

informationen	  är	  tydlig	  kan	  svårigheten	  minskas.	  Tydlig	  information	  minskar	  

rum	  för	  tolkning.	  	  

	  
Resultatet	  av	  denna	  studie	  pekar	  mot	  att	  information	  bör	  ges	  till	  samtliga	  

hyresgäster	  som	  direkt	  eller	  indirekt	  berörs	  av	  en	  ombyggnad.	  Resultatet	  pekar	  

även	  mot	  att	  denna	  information	  bör	  ges	  i	  god	  tid	  innan	  ombyggnaden	  startar	  

samt	  kontinuerligt	  under	  byggtiden,	  särskilt	  om	  någon	  avvikelse	  uppstår.	  Enligt	  

studien	  är	  orsaker	  till	  detta:	  att	  hyresgästen	  vill	  kunna	  planera	  sin	  verksamhet,	  

att	  de	  vill	  vara	  väl	  medveten	  om	  när	  de	  kan	  bli	  störda,	  att	  de	  vill	  känna	  sig	  

välinformerade	  för	  att	  kunna	  besvara	  sina	  kunders	  frågor	  och	  att	  de	  vill	  känna	  

delaktighet	  i	  ombyggnaden.	  

	  
Angående	  frågan	  om	  hur	  information	  om	  ombyggnaden	  förmedlas,	  visar	  

resultatet	  att	  en	  kontaktperson	  hos	  hyresgästen	  vanligtvis	  används	  för	  
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förmedling	  av	  information	  mellan	  fastighetsbolaget	  och	  medarbetarna	  hos	  

hyresgästen.	  Projektledarna	  informerar	  kontaktpersonen	  hos	  hyresgästen	  som	  i	  

sin	  tur	  ska	  informera	  sina	  medarbetare.	  En	  problematik	  med	  detta	  är	  att	  

informationsflödet	  ibland	  stannar	  hos	  kontaktpersonen	  och	  inte	  når	  hyresgästen	  

i	  stort.	  Det	  finns	  en	  svårighet	  med	  att	  hitta	  rätt	  kontaktperson.	  Studien	  visar	  att	  

när	  rätt	  kontaktperson	  väljs	  upplever	  hyresgästen	  att	  fastighetsbolaget	  har	  varit	  

bra	  på	  att	  ge	  ut	  information.	  Detta	  resultat	  tyder	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  

fastighetsbolaget	  ser	  till	  att	  rätt	  kontaktperson	  utses	  samt	  ger	  kontaktpersonen	  

stöd	  i	  att	  förmedla	  informationen	  vidare	  till	  sina	  medarbetare.	  Det	  kan	  

följaktligen	  föreslås	  att	  fastighetsbolaget	  följer	  upp	  om	  informationen	  når	  ut	  till	  

hyresgästen,	  för	  att	  säkerställa	  att	  kontaktpersonen	  förmedlar	  informationen	  

korrekt.	  Idag	  förlitar	  sig	  projektledarna	  till	  stor	  del	  på	  att	  klagomål	  visar	  på	  om	  

informationen	  varit	  tydlig	  och/eller	  tillräcklig.	  

	  
Ett	  annat	  viktigt	  resultat	  är	  att	  en	  hyresgäst	  som	  anser	  att	  en	  ombyggnad	  är	  

nödvändig	  är	  generellt	  mer	  positivt	  inställd	  gentemot	  ombyggnaden.	  En	  

anledning	  till	  detta	  enligt	  den	  teoretiska	  referensramen	  kan	  vara	  att	  när	  en	  

hyresgäst	  upplever	  ett	  behov	  av	  en	  förändring	  så	  minskar	  motståndet.	  Ett	  annat	  

resultat	  som	  pekar	  åt	  samma	  håll	  är	  att	  när	  en	  hyresgäst	  påverkas	  indirekt	  av	  en	  

ombyggnad	  så	  finns	  det	  ett	  större	  motstånd	  och	  en	  större	  negativitet	  av	  samma	  

anledning.	  Det	  är	  därför,	  som	  nämnts	  tidigare	  i	  detta	  avsnitt,	  viktigt	  att	  informera	  

samtliga	  hyresgäster	  i	  en	  fastighet	  för	  att	  skapa	  förståelse.	  

	  

7.2	  STÖRANDE	  ARBETEN	  	  

Majoriteten	  av	  de	  intervjuade	  personerna	  var	  överens	  om	  att	  det	  största	  

problemet	  med	  störande	  arbeten	  inte	  är	  att	  de	  förekommer	  utan	  att	  tiderna	  då	  

de	  får	  utföras	  inte	  alltid	  efterföljs.	  Resultatet	  visar	  att	  den	  främsta	  anledningen	  

till	  att	  tiderna	  inte	  efterföljs	  är	  okunskap	  hos	  yrkesarbetarna	  om	  vad	  som	  gäller	  

för	  den	  aktuella	  byggarbetsplatsen.	  Det	  är	  därför	  troligt	  att	  genom	  att	  redan	  i	  

planeringsskedet	  ställa	  högre	  krav	  på	  att	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  efterföljs	  

och	  krav	  på	  att	  all	  personal	  på	  bygget	  ska	  vara	  väl	  informerade	  om	  tiderna,	  så	  

kan	  fastighetsbolaget	  minska	  problemet.	  
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Ett	  annat	  förekommande	  problem	  enligt	  resultatet	  är	  att	  yrkesarbetarna	  inte	  

alltid	  kan	  svenska	  eller	  engelska.	  Orsaken	  är	  troligtvis	  den	  öppna	  marknaden	  

som	  idag	  råder	  inom	  byggbranschen.	  Språkbarriären	  gör	  det	  svårt	  för	  

hyresgästen	  att	  kommunicera	  med	  yrkesarbetarna	  i	  de	  fall	  där	  det	  krävs.	  	  I	  

Vasakronans	  generella	  AF-‐del	  står	  det	  att:	  ”…	  Av	  säkerhetsskäl	  skall	  

entreprenören,	  och	  dennes	  underentreprenörer,	  tillse	  att	  det	  på	  arbetsområdet	  vid	  

varje	  tillfälle	  under	  arbetstid	  finns	  en	  egen	  personal	  som	  talar,	  skriver,	  läser	  och	  

förstår	  svenska	  språket”	  (Vasakronan	  2013).	  Då	  resultatet	  visar	  på	  att	  detta	  inte	  

alltid	  efterföljs	  bör	  fastighetsbolaget	  inte	  förlita	  sig	  på	  att	  det	  efterföljs	  trots	  att	  

det	  står	  i	  AF-‐delen	  utan	  även	  reglera	  problematiken	  på	  andra	  sätt.	  
 

Resultatet	  visar	  att	  svårigheten	  med	  att	  bestämma	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  

är	  att	  det	  i	  många	  fall	  finns	  hyresgäster	  med	  olika	  verksamhetstider	  i	  samma	  

fastighet.	  Att	  förlägga	  störande	  arbeten	  på	  tider	  som	  passar	  en	  hyresgäst	  passar	  

inte	  alltid	  en	  annan	  hyresgäst	  i	  fastigheten.	  Det	  kan	  förmodas	  vara	  ett	  alternativ	  

att	  förlägga	  alla	  störande	  arbeten	  på	  OB-‐tid	  men	  detta	  är	  en	  kostnadsfråga	  som	  

måste	  viktas	  mot	  hyresgästernas	  störningskänslighet.	  Hänsyn	  måste	  även	  tas	  till	  

kommunernas	  krav	  på	  tillåtna	  tider	  för	  störande	  arbeten.	  Studien	  visar	  även	  på	  

att	  om	  hyresgästerna	  i	  en	  fastighet	  får	  vara	  med	  och	  påverka	  tiderna	  oavsett	  om	  

det	  är	  deras	  egen	  ombyggnad	  eller	  inte,	  så	  anser	  de	  att	  tiderna	  är	  bättre	  än	  i	  de	  

fall	  där	  de	  inte	  har	  fått	  vara	  med	  och	  påverka.	  

	  

7.3	  STÖRNINGAR	  	   	  

Studien	  visar	  att	  när	  en	  hyresgäst	  förväntar	  sig	  att	  uppleva	  störningar	  under	  en	  

ombyggnad	  så	  har	  de	  en	  högre	  acceptans	  för	  de	  störningar	  som	  uppkommer	  

under	  ombyggnaden.	  Det	  borde	  av	  den	  anledningen	  vara	  viktigt	  att	  informera	  

och	  skapa	  rätt	  förväntningar	  hos	  hyresgästen	  innan	  en	  ombyggnad	  startar.	  	  

	  
Buller	  är	  den	  störning	  som	  både	  projektledarna	  och	  hyresgästerna	  uppfattar	  

som	  vanligast	  och	  mest	  störande.	  I	  resultatet	  redovisas	  även	  andra	  störningar	  

men	  den	  störning	  som	  påträffats	  i	  samtliga	  ombyggnadsprojekt	  har	  varit	  buller.	  

Som	  nämnt	  i	  den	  teoretiska	  referensramen	  uppfattas	  buller	  individuellt	  och	  har	  

olika	  effekt	  på	  olika	  människor.	  En	  faktor	  som	  gör	  att	  buller	  upplevs	  som	  
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störande	  är	  när	  vi	  inte	  kan	  styra	  över	  exponeringen	  eller	  om	  exponeringen	  sker	  

oförutsett.	  Extra	  känsliga	  är	  människor	  när	  information	  bearbetas	  i	  skrift	  eller	  i	  

tal.	  Därför	  är	  det	  med	  största	  sannolikhet	  viktigt	  att	  fastighetsbolaget	  med	  god	  

kommunikation	  gör	  hyresgästen	  medveten	  om	  när	  exponeringen	  av	  buller	  ska	  

ske.	  Det	  är	  av	  samma	  anledning	  av	  största	  vikt	  att	  hålla	  tiderna	  som	  bestämts	  för	  

störande	  arbetena.	  	  

	  
Resultatet	  visar	  att	  buller	  vid	  en	  ombyggnad	  bland	  annat	  skapar	  irritation	  hos	  de	  

hyresgäster	  som	  berörs.	  Enligt	  den	  teoretiska	  referensramen	  är	  irritation	  en	  av	  

de	  psykologiska	  effekterna	  som	  buller	  kan	  medföra.	  Enligt	  Arbetsmiljöverket	  kan	  

buller	  även	  ha	  fysiologiskt	  negativa	  effekter	  t.ex.	  stressymptom	  vilket	  resultatet	  

från	  intervjuerna	  inte	  har	  kunnat	  påvisa.	  Detta	  skulle	  kunna	  beror	  på	  att	  de	  

intervjuade	  hyresgästerna	  inte	  utsatts	  för	  den	  mängd	  buller	  som	  krävs	  för	  att	  

uppleva	  fysiologiska	  symptom.	  Hur	  buller	  påverkar	  en	  person	  är	  även	  högst	  

individuellt	  enligt	  studien.	  	  

	  
En	  annan	  vanligt	  förekommande	  störning	  enligt	  resultatet	  från	  intervjuerna	  med	  

projektledarna	  är	  damm.	  I	  de	  ombyggnadsprojekt	  som	  studien	  fokuserat	  på	  har	  

de	  intervjuade	  hyresgästerna	  inte	  ansett	  att	  det	  varit	  ett	  problem,	  varken	  i	  deras	  

egna	  lokaler	  eller	  i	  gemensamma	  utrymmen.	  Denna	  skillnad	  i	  resultatet	  mellan	  

projektledarna	  och	  hyresgästen	  beror	  sannolikt	  på	  att	  det	  i	  de	  

ombyggnadsprojekt	  som	  studien	  fokuserat	  på	  har	  skötts	  bra.	  Men	  det	  kan	  

emellertid	  inte	  uteslutas	  att	  damm	  är	  en	  vanlig	  störning	  i	  andra	  

ombyggnadsprojekt.	  	  

	  

7.4	  SÄKERHETSRISKER	   	  

Resultatet	  visar	  att	  hyresgästerna	  inte	  känner	  att	  det	  föreligger	  någon	  risk	  för	  

personskada	  vid	  ombyggnad.	  Det	  framkom	  under	  intervjuerna	  att	  de	  flesta	  

hyresgäster	  inte	  reflekterat	  över	  om	  det	  förelåg	  någon	  faktisk	  säkerhetsrisk.	  

	  
En	  säkerhetsrisk	  som	  föreligger	  under	  en	  ombyggnad	  för	  verksamheter	  som	  

kräver	  särskild	  säkerhet	  är,	  att	  obehöriga	  personer	  lättare	  kan	  ta	  sig	  in	  i	  

lokalerna.	  Resultatet	  visar	  att	  de	  hyresgäster	  som	  haft	  en	  sådan	  verksamhet	  

tycker	  att	  det	  har	  skötts	  bra	  och	  har	  känt	  sig	  trygga	  med	  de	  yrkesarbetare	  som	  
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varit	  där	  samt	  med	  de	  avspärrningar	  som	  gjorts.	  En	  möjlig	  anledning	  till	  att	  

hyresgästerna	  känt	  sig	  trygga	  är	  att	  samtliga	  ombyggnadsprojekt	  har	  haft	  krav	  

på	  att	  alla	  som	  vistas	  på	  byggarbetsplatsen	  ska	  bära	  en	  ID-‐bricka	  enligt	  

kontrollsystemet	  ID06.	  I	  ett	  av	  ombyggnadsprojekten	  har	  även	  all	  byggpersonal	  

som	  vistats	  på	  byggarbetsplatsen	  kontrollerats	  mot	  brottsregister.	  

	  

7.5	  ERFARENHETSÅTERFÖRING	  	  

Enligt	  resultatet	  av	  de	  intervjuade	  projektledarna	  görs	  ingen	  större	  

erfarenhetsåterföring.	  Inget	  dokumenteras	  eller	  arkiveras	  regelbundet,	  vilket	  

styrker	  forskningsresultat	  från	  SBUF	  som	  visat	  att	  bristen	  på	  

erfarenhetsåterföring	  är	  vanligt	  inom	  bygg-‐	  och	  fastighetsbranschen.	  Studien	  

visar	  att	  ett	  av	  problemen	  med	  detta	  är	  att	  erfarenheten	  är	  knuten	  till	  enskilda	  

personer	  och	  att	  kunskapen	  kan	  försvinna	  om	  personerna	  slutar	  på	  företaget.	  

Studien	  visar	  även	  att	  ytterligare	  ett	  problem	  med	  bristen	  på	  

erfarenhetsåterföring	  är	  att	  kunskap	  förvärvad	  i	  ett	  projekt	  inte	  nyttjas	  i	  andra	  

projekt.	  Med	  andra	  ord	  stannar	  kunskapen	  vid	  personer	  och	  samma	  misstag	  kan	  

återupprepas	  av	  andra	  personer.	  Erfarenhetsåterföring	  handlar	  om	  att	  förstå	  det	  

större	  sammanhanget	  och	  inte	  att	  koncentrera	  sig	  på	  de	  små	  misstagen.	  Det	  

handlar	  om	  att	  lära	  sig	  hur	  situationer	  har	  hanterats,	  både	  när	  de	  har	  hanterats	  

bra	  och	  mindre	  bra.	  

	  
Det	  kan	  följaktligen	  föreslås	  att	  för	  att	  få	  en	  fungerande	  erfarenhetsåterföring	  

krävs	  ett	  lättillgängligt	  system	  samt	  goda	  rutiner	  kring	  dokumentationen	  och	  

tillgodogörandet	  av	  det	  som	  dokumenterats.	  Resultatet	  visar	  på	  att	  det	  viktigaste	  

för	  att	  få	  en	  fungerande	  erfarenhetsåterföring	  är	  ett	  aktivt	  engagemang	  hos	  

samtliga	  inblandade	  parter.	  	  
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8.	  SLUTSATSER	  

I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  de	  slutsatser	  som	  dragits	  utifrån	  studiens	  analys.	  I	  

avsnittet	  presenteras	  även	  konkreta	  förbättringsförslag	  till	  fastighetsbolaget.	  I	  

slutet	  av	  avsnittet	  ges	  förslag	  på	  fortsatta	  studier	  inom	  ämnet.	  

	  

Det	  här	  examensarbetet	  har	  belyst	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  kan	  öka	  en	  hyresgästs	  

kvalitetsupplevelse	  vid	  en	  ombyggnad.	  Studien	  visar	  på	  att	  det	  som	  är	  viktigast	  

för	  hyresgästen	  vid	  en	  ombyggnad	  är	  att	  de	  blir	  väl	  informerade	  om	  

ombyggnaden	  och	  att	  överenskomna	  tider	  för	  störande	  arbeten	  efterföljs.	  	  

	  

Det	  bästa	  sättet	  att	  nå	  ut	  till	  en	  hyresgäst	  är	  att	  använda	  olika	  typer	  av	  

informationskanaler	  och	  att	  anpassa	  valet	  av	  dessa	  efter	  hyresgästen.	  Val	  av	  

kontaktperson	  hos	  hyresgästen	  för	  förmedling	  av	  information	  är	  sannolikt	  

viktigare	  för	  fastighetsbolagets	  anseende	  än	  de	  själva	  tror.	  Medarbetare	  hos	  en	  

hyresgäst	  förknippar	  all	  information	  kring	  en	  ombyggnad	  med	  fastighetsbolaget	  

oavsett	  om	  informationen	  kommer	  från	  en	  kontaktperson	  hos	  hyresgästen.	  Av	  

den	  anledningen	  är	  det	  viktigt	  med	  uppföljning	  av	  den	  information	  som	  ges	  ut.	  

	  

Studien	  visar	  att	  om	  hyresgäster	  känner	  sig	  informerade	  om	  de	  störningar	  som	  

de	  kommer	  att	  påverkas	  av	  så	  finns	  en	  större	  acceptans	  för	  störningarna.	  

Störningar	  som	  kommer	  plötsligt	  eller	  oväntat	  är	  det	  som	  hyresgästerna	  

reagerar	  starkast	  på.	  Den	  störning	  som	  är	  vanligast	  och	  stör	  flest	  hyresgäster	  vid	  

ombyggnad	  är	  buller	  och	  då	  främst	  buller	  som	  sker	  på	  ej	  överenskomna	  tider.	  

Fastighetsbolaget	  bör	  redan	  i	  planeringsskedet	  arbeta	  i	  förebyggande	  syfte	  och	  

förhindra	  uppkomsten	  av	  buller	  på	  obestämda	  tider.	  Trots	  att	  det	  finns	  krav	  på	  

att	  tider	  för	  störande	  arbeten	  ska	  följas	  i	  t.ex.	  Vasakronans	  ordningsregler	  så	  

följs	  inte	  alltid	  tiderna.	  Studien	  visar	  att	  det	  ofta	  är	  när	  en	  hyresgäst	  framför	  

klagomål	  om	  att	  tiderna	  inte	  följs	  som	  fastighetsbolaget	  blir	  medvetna	  om	  detta.	  
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8.1	  FÖRBÄTTRINGFÖRSLAG	  TILL	  FASTIGHETSBOLAGET	  

Dessa	  förbättringsförslag	  är	  applicerbara	  på	  flera	  ombyggnadsprojekt,	  de	  förslag	  

som	  passar	  varierar	  beroende	  på	  förutsättningar	  och	  hyresgäst.	  Förslagen	  är	  

framtagna	  utifrån	  examensarbetets	  resultat,	  analys	  samt	  den	  insamlade	  teorin	  

kring	  ämnet.	  Nedan	  följer	  förbättringsförslagen	  med	  tillhörande	  förklaring.	  	  

	  
1. Anslag	  i	  bodar	  och	  genomgångar	  om	  vad	  som	  gäller	  för	  varje	  specifik	  

byggarbetsplats.	  

Fastighetsbolaget	  bör	  säkerställa	  att	  samtliga	  yrkesarbetare	  även	  

underentreprenörer	  vet	  vilka	  tider	  som	  gäller	  för	  störande	  arbeten	  på	  den	  

specifika	  arbetsplatsen.	  För	  att	  göra	  detta	  kan	  anslag	  om	  gällande	  tider	  för	  

störande	  arbeten	  sättas	  upp	  i	  byggbodar	  för	  att	  undvika	  att	  någon	  ”glömt”	  

eller	  ”missat”	  informationen.	  Ett	  förslag	  är	  att	  på	  grund	  av	  den	  öppna	  

marknaden	  inom	  byggbranschen	  ha	  denna	  information	  anpassad	  efter	  de	  

språk	  som	  talas	  av	  yrkesarbetarna	  på	  den	  aktuella	  arbetsplatsen.	  	  

	  
Ett	  annat	  förbättringsförslag	  som	  kan	  användas	  som	  komplement	  till	  

ovanstående	  förslag	  är	  att	  se	  till	  att	  entreprenören	  har	  en	  genomgång	  med	  

ny	  personal	  samt	  underentreprenörer	  om	  vad	  som	  gäller	  på	  den	  aktuella	  

byggarbetsplatsen.	  

	  
2. Förebygga	  att	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  inte	  efterföljs	  genom	  att	  

använda	  bonus	  och/eller	  vite.	  

För	  att	  förebygga	  att	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  inte	  efterföljs	  kan	  bonus	  

avtalas	  om	  i	  entreprenadavtalet	  där	  en	  bonus	  ges	  om	  entreprenören	  följer	  

tiderna	  exemplariskt.	  Om	  bonus	  ges	  är	  upp	  till	  fastighetsbolaget	  men	  

fastighetsbolaget	  kan	  t.ex.	  utgå	  från	  hur	  många	  klagomål	  som	  hyresgästen	  

framför	  gällande	  entreprenören.	  	  

	  

Ett	  alternativ	  är	  att	  avtala	  om	  vite,	  där	  vite	  ges	  då	  tiderna	  inte	  efterföljs.	  Med	  

tanke	  på	  att	  det	  är	  svårt	  att	  bevisa	  de	  tillfällen	  då	  tiderna	  inte	  efterföljts	  kan	  

en	  bonus	  ses	  som	  ett	  bättre	  alternativ.	  
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3. Identifiera	  kritiska	  perioder	  för	  hyresgästen.	  	  

Identifiera	  de	  perioder	  i	  tidplanen	  då	  hyresgästen	  är	  extra	  störningskänslig	  

och	  om	  möjligt	  planera	  de	  störande	  arbetena	  utanför	  de	  perioderna.	  	  

	  

4. Skapa	  goda	  förutsättningar	  mellan	  entreprenör	  och	  drifttekniker.	  	  

Skapa	  bra	  förutsättningar	  för	  samarbetet	  mellan	  entreprenör	  och	  

drifttekniker.	  Detta	  kan	  exempelvis	  göras	  genom	  att	  se	  till	  att	  samtliga	  

parter	  deltar	  i	  gemensamma	  möten.	  Genom	  ett	  bra	  samarbete	  mellan	  dessa	  

parter	  blir	  driftteknikern	  välinformerad	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  svara	  på	  

hyresgästens	  frågor	  rörande	  ombyggnaden.	  	  

	  
5. Informera	  alla	  berörda	  med	  mer	  information	  i	  gemensamma	  

utrymmen	  och	  informationsmöten.	  	  

Ett	  sätt	  för	  att	  nå	  ut	  till	  alla	  hyresgäster	  som	  både	  direkt	  och	  indirekt	  berörs	  

av	  en	  ombyggnad	  är	  att	  ha	  anslag	  i	  form	  av	  planschers	  i	  trapphus	  eller	  annan	  

gemensam	  plats	  där	  ombyggnaden	  beskrivs	  i	  stora	  drag	  och	  där	  tidplaner	  

finns	  redovisade.	  Informationen	  bör	  vara	  lättförståelig	  och	  kontinuerligt	  

uppdateras	  vid	  avvikelse.	  Perioder	  som	  är	  särskilt	  bullriga	  bör	  förtydligas.	  	  

	  

Ett	  annat	  förslag	  för	  att	  nå	  ut	  till	  alla	  berörda	  hyresgäster	  är	  att	  genomföra	  

informationsmöten	  med	  de	  hyresgäster	  som	  berörs.	  På	  dessa	  möten	  kan	  

ombyggnaden	  förklaras	  utifrån	  vad	  som	  ska	  göras,	  hur	  hyresgästen	  kommer	  

att	  påverkas	  mm.	  	  

	  
6. Ha	  mer	  personlig	  kontakt	  med	  hyresgäster	  som	  berörs	  av	  en	  

ombyggnad.	  	  

Den	  personliga	  kontakten	  med	  fastighetsbolaget	  är	  viktig	  för	  hyresgästen,	  

även	  då	  hyresgästen	  störs	  indirekt	  av	  en	  ombyggnad.	  Genom	  att	  

projektledarna	  på	  fastighetsbolaget	  gör	  korta	  spontana	  besök	  hos	  de	  

hyresgäster	  som	  berörs	  av	  en	  ombyggnad	  förmedlar	  de	  att	  fastighetsbolaget	  

bryr	  sig	  och	  är	  lyhörda	  för	  deras	  åsikter.	  	  
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7. Säkerställa	  att	  rätt	  kontaktperson	  utses	  och	  att	  informationen	  når	  ut	  

till	  hyresgästen	  genom	  tydlighet,	  en	  ställföreträdande	  kontaktperson	  

och	  hyresgästmöten.	  

Fastighetsbolaget	  bör	  säkerställa	  att	  rätt	  kontaktperson	  utses	  hos	  

hyresgästen	  för	  vidareförmedling	  av	  information	  och	  se	  till	  att	  

kontaktpersonen	  är	  införstådd	  i	  vad	  som	  kommer	  att	  krävas	  av	  personen.	  	  

Genom	  att	  vara	  tydliga	  med	  arbetsuppgifterna,	  förtydliga	  tiden	  det	  tar	  att	  

förmedla	  all	  information	  vidare	  samt	  genom	  att	  följa	  upp	  om	  informationen	  

når	  fram	  och	  anses	  som	  tydlig	  och	  tillräcklig,	  kan	  fastighetsbolaget	  avgöra	  

om	  rätt	  kontaktperson	  har	  valts.	  	  Ett	  förslag	  för	  att	  följa	  upp	  om	  

informationen	  når	  fram	  och	  är	  tydlig	  är	  att	  efter	  lämplig	  period	  genomföra	  

ett	  möte	  (t.ex.	  i	  samband	  med	  ett	  informationsmöte	  se	  förslag	  5)	  där	  

hyresgästen	  kan	  ställa	  frågor	  och	  på	  så	  sätt	  se	  hur	  hyresgästen	  uppfattat	  

informationen.	  Om	  informationen	  inte	  når	  ut	  är	  det	  en	  god	  idé	  att	  bistå	  

personen	  med	  hjälp.	  	  

	  
Ett	  förslag	  för	  att	  se	  till	  att	  informationen	  når	  ut	  till	  mottagarna	  är	  att	  

använda	  sig	  av	  en	  ställföreträdande	  kontaktperson	  som	  kan	  bistå	  

kontaktpersonen	  med	  hjälp	  av	  vidareförmedling	  av	  information.	  Detta	  kan	  

t.ex.	  behövas	  om	  kontaktpersonen	  blir	  sjuk,	  har	  förmycket	  att	  göra	  eller	  av	  

annan	  orsak	  inte	  kan/hinner	  vidareförmedla	  informationen.	  

	  
8. Använda	  olika	  informationskanaler	  anpassade	  efter	  hyresgästen.	  	  

Fastighetsbolaget	  kan	  i	  samråd	  med	  kontaktpersonen	  hos	  hyresgästen,	  

identifiera	  och	  anpassa	  informationskanalerna	  efter	  vad	  som	  passar	  den	  

specifika	  hyresgästen.	  Tänk	  på	  att	  genom	  att	  använd	  olika	  typer	  av	  

informationskanaler	  kan	  fler	  hyresgäster	  nås.	  	  

	  
9. Prova	  nya	  informationskanaler	  t.ex.	  hyresgäst-‐app.	  

Fastighetsbolaget	  bör	  vara	  öppet	  för	  att	  prova	  nya	  informationskanaler.	  

Genom	  att	  använda	  nya	  informationskanaler	  kan	  nya	  vägar	  för	  att	  nå	  ut	  till	  

hyresgästen	  hittas.	  Förslagsvis	  kan	  befintlig	  hyresgäst-‐app	  vidareutvecklas	  

och	  marknadsföras,	  sms	  kan	  användas	  när	  avvikelser	  från	  tidigare	  

information	  sker,	  ett	  showroom	  kan	  anordnas	  på	  byggarbetsplatsen,	  
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platsbesök	  kan	  genomföras	  där	  hyresgästerna	  får	  se	  bygget	  och	  få	  förståelse	  

för	  vad	  det	  är	  som	  stör	  m.m.	  

	  
10. Ge	  ut	  information	  vid	  rätt	  tidpunkt.	  

Ge	  ut	  information	  kring	  ombyggnaden,	  speciellt	  störande	  arbeten,	  i	  rätt	  tid.	  

Om	  information	  ges	  ut	  förtidigt	  eller	  försent	  fyller	  den	  inte	  sin	  funktion.	  Om	  

information	  ges	  ut	  i	  god	  tid	  innan	  men	  inte	  förtidigt	  glöms	  den	  inte	  bort	  av	  

hyresgästen	  och	  hyresgästen	  ges	  även	  en	  möjlighet	  att	  planera	  sin	  

verksamhet.	  

	  
11. 	  Skapa	  engagemang,	  system	  och	  rutiner	  för	  erfarenhetsåterföring.	  

Förslagsvis	  ett	  forum	  på	  intranät	  och	  möten.	  

Utveckla	  ett	  system	  och	  rutiner	  kring	  erfarenhetsåterföring.	  Förslagsvis	  kan	  

ett	  forum	  för	  projekt	  skapas	  på	  fastighetsbolaget	  intranät.	  Ett	  annat	  förslag	  

är	  att	  hålla	  löpande	  möten	  kontinuerligt	  där	  erfarenheter	  från	  

ombyggnadsprojekt	  utbyts.	  För	  att	  få	  erfarenhetsåterföringen	  att	  fungera	  

krävs	  det	  att	  ett	  engagemang	  hos	  samtliga	  berörda	  personer	  skapas.	  
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8.1.1	  SAMMANFATTNING	  AV	  FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAGEN	  

	  
1. Anslag	  i	  bodar	  och	  genomgångar	  om	  vad	  som	  gäller	  för	  varje	  specifik	  

byggarbetsplats.	  
	  
2. Förebygga	  att	  tiderna	  för	  störande	  arbeten	  inte	  efterföljs	  genom	  att	  använda	  

bonus	  och/eller	  vite.	  
	  

3. Identifiera	  kritiska	  perioder	  för	  hyresgästen.	  	  
	  

4. Skapa	  goda	  förutsättningar	  mellan	  entreprenör	  och	  drifttekniker.	  	  
	  

5. Informera	  alla	  berörda	  med	  mer	  information	  i	  gemensamma	  utrymmen	  och	  
informationsmöten.	  	  

	  
6. Ha	  mer	  personlig	  kontakt	  med	  hyresgäster	  som	  berörs	  av	  en	  ombyggnad.	  	  

	  
7. Säkerställa	  att	  rätt	  kontaktperson	  utses	  hos	  hyresgästen	  genom	  tydlighet,	  en	  

ställföreträdande	  kontaktperson	  och	  hyresgästmöten.	  	  
	  

8. Använda	  olika	  informationskanaler	  anpassade	  efter	  hyresgästen.	  	  
	  

9. Prova	  nya	  informationskanaler	  t.ex.	  hyresgäst-‐app.	  
	  

10. Ge	  ut	  information	  vid	  rätt	  tidpunkt.	  
	  

11. 	  Skapa	  engagemang,	  system	  och	  rutiner	  för	  erfarenhetsåterföring.	  
Förslagsvis	  ett	  forum	  på	  intranät	  och	  möten.	  
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8.2	  FÖRSLAG	  PÅ	  FORTSATTA	  STUDIER	  

Fastighetsbolagets	  roll	  i	  samband	  med	  olika	  byggprojekt	  är	  ett	  viktigt	  ämne.	  Det	  

finns	  fortfarande	  områden	  som	  kan	  utvecklas	  och	  undersökas.	  Ett	  förslag	  på	  

framtida	  studier	  inom	  ämnet	  följer	  nedan.	  	  

	  

• Inom	  bygg–	  och	  fastighetsbranschen	  är	  bristen	  på	  erfarenhetsåterföring	  

ett	  vanligt	  förekommande	  problem.	  Med	  det	  som	  utgångspunkt	  är	  ett	  

förslag	  att	  göra	  en	  studie	  som	  utreder	  hur	  fastighetsbolag	  kan	  spara	  tid	  

och	  därmed	  pengar	  på	  att	  använda	  sig	  av	  erfarenhetsåterföring	  i	  olika	  

projekt.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  erfarenhetsåterföring	  kan	  

återupprepande	  misstag	  undvikas	  och	  kunskap	  kan	  delges	  mellan	  flera	  

olika	  aktörer,	  vilket	  skapar	  bättre	  förutsättningar	  för	  många	  framtida	  

projekt.	  Studien	  kan	  se	  över	  rutiner	  och	  de	  system	  som	  finns	  för	  

erfarenhetsåterföring	  och	  ge	  förslag	  på	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  kan	  arbeta	  

med	  dessa	  på	  ett	  framgångsrikt	  sätt.	  
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9.	  KÄLLFÖRTECKNING	  

Det	  här	  avsnittet	  presenterar	  de	  källor	  som	  använts	  i	  examensarbetet.	  	  
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10.	  BILAGOR	  

I	  det	  här	  avsnittet	  hittas	  examensarbetes	  bilagor.	  
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BILAGA	  2	  

INTERVJU:	  PROJEKTLEDARE	  -‐	  VASAKRONAN	  
Ändamålet	  med	  den	  här	  intervjun	  är	  att	  ge	  underlag	  till	  ett	  examensarbete	  av	  två	  
studenter	  från	  KTH.	  Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  beskriva,	  analysera	  och	  ge	  
förslag	  på	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  får	  nöjda	  hyresgäster	  under	  hela	  
ombyggnadsprocessen,	  då	  ombyggnad	  sker	  i	  eller	  intill	  deras	  kontor.	  	  
	  
	  
Allmänt	  
	  

1. Vad	  är	  det	  som	  avgör	  hur	  mycket	  du	  besöker	  en	  fastighet	  som	  är	  under	  
ombyggnad?	  

	  
	  
	  
Kommunikation	  
	  

2. Vad	  informeras	  hyresgästen	  generellt	  om	  vid	  ombyggnad	  och	  vems	  
ansvar	  är	  det	  att	  den	  når	  företaget	  i	  stort?	  

	  
3. Hur	  viktigt	  tycker	  du	  det	  är	  att	  gå	  ut	  med	  information	  om	  ombyggnaden	  

till	  hyresgästen	  (företaget	  i	  stort)?	  
	  

4. När	  under	  ombyggnadstiden	  tycker	  du	  att	  information	  bör	  ges?	  (T.ex.	  
Före,	  under	  tiden	  eller	  efter	  ombyggnaden?)	  

	  
5. Tycker	  du	  att	  det	  finns	  några	  svårigheter	  med	  att	  få	  ut	  informationen?	  Om	  

JA:	  Vilka?	  
	  

6. Vilka	  informationskanaler	  känner	  du	  till?	  Är	  det	  någon	  du	  anser	  är	  
särskilt	  bra?	  	  

	  
7. Finns	  det	  någon	  uppföljning	  på	  om	  hyresgästen	  uppfattade	  att	  

informationen	  var	  tydlig	  och	  tillräcklig?	  
	  
	  
	  
Störande	  arbeten	  
	  

8. Vem/vilka	  bestämmer	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena?	  Hur	  bestäms	  de?	  
	  

9. Tycker	  du	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  dessa	  tider	  inte	  efterföljs?	  Vad	  kan	  
Vasakronan	  göra	  om	  tiderna	  inte	  efterföljs?	  

	  
	  
	  
	  



58	  
	  

	  
Störningar	  
	  

10. Vilka	  tror	  du	  är	  de	  vanligaste	  störningar	  vid	  ombyggnad	  med	  kvarsittande	  
hyresgäst?	  
	  

11. Hur	  hanterar	  Vasakronan	  en	  situation	  där	  hyresgästen	  störs	  mycket	  av	  
ombyggnaden?	  Kan	  du	  komma	  på	  en	  situation	  där	  ni	  har	  hanterat	  detta	  
bra/dåligt?	  

	  
12. Har	  du	  något	  förslag	  på	  hur	  störningar	  i	  ombyggnadsprocessen	  kan	  

minskas	  eller	  undvikas?	  	  
	  

13. Har	  ni	  en	  dialog	  med	  entreprenören	  om	  arbetsmetoder	  som	  bidrar	  till	  
minimal	  störningspåverkan?	  
	  

14. Hur	  ser	  samarbetet	  under	  ombyggnaden	  ut	  mellan	  Vasakronans	  
drifttekniker	  för	  fastigheten	  och	  entreprenören?	  	  

	  
	  
	  
Erfarenhetsåterföring	  
	  

15. Förs	  kunskap	  från	  projekt	  vidare	  till	  nästa	  projekt?	  Om	  JA:	  Hur?	  (T.ex.	  
dokumenteras	  och	  arkiveras	  framgångar	  och	  motgångar?	  Förs	  kunskapen	  
vidare	  muntligt?)	  

	  
16. Har	  du	  och	  de	  andra	  projektledarna	  på	  Vasakronan	  ett	  utbyte	  av	  

erfarenheter	  kontinuerligt?	  Om	  JA:	  Hur?	  T.ex.	  möten	  efter	  avslutat	  
ombyggnad.	  

	  
	  
	  
Förbättringar	  
	  

17. Finns	  det	  något	  du	  skulle	  kunna	  göra	  bättre	  i	  framtida	  ombyggnader	  med	  
avseende	  på	  arbetsmiljö	  med	  kvarsittande	  hyresgäst?	  
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BILAGA	  3	  

INTERVJU:	  PROJEKTLEDARE	  -‐	  EXTERN	  
Ändamålet	  med	  den	  här	  intervjun	  är	  att	  ge	  underlag	  till	  ett	  examensarbete	  av	  två	  
studenter	  från	  KTH.	  Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  beskriva,	  analysera	  och	  ge	  
förslag	  på	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  får	  nöjda	  hyresgäster	  under	  hela	  
ombyggnadsprocessen,	  då	  ombyggnad	  sker	  i	  eller	  intill	  deras	  kontor.	  	  
	  
	  
Allmänt	  
	  

1. Vad	  är	  det	  som	  avgör	  hur	  mycket	  du	  besöker	  en	  fastighet	  som	  är	  under	  
ombyggnad?	  

	  
	  
	  
Kommunikation	  
	  

2. Vad	  informeras	  hyresgästen	  generellt	  om	  vid	  ombyggnad	  och	  vems	  
ansvar	  är	  det	  att	  den	  når	  företaget	  i	  stort?	  

	  
3. Hur	  viktigt	  tycker	  du	  det	  är	  att	  gå	  ut	  med	  information	  om	  ombyggnaden	  

till	  hyresgästen	  (företaget	  i	  stort)?	  
	  

4. När	  under	  ombyggnadstiden	  tycker	  du	  att	  information	  bör	  ges?	  (T.ex.	  
Före,	  under	  tiden	  eller	  efter	  ombyggnaden?)	  

	  
5. Tycker	  du	  att	  det	  finns	  några	  svårigheter	  med	  att	  få	  ut	  informationen?	  Om	  

JA:	  Vilka?	  
	  

6. Vilka	  informationskanaler	  känner	  du	  till?	  Är	  det	  någon	  du	  anser	  är	  
särskilt	  bra?	  	  

	  
7. Finns	  det	  någon	  uppföljning	  på	  om	  hyresgästen	  uppfattade	  att	  

informationen	  var	  tydlig	  och	  tillräcklig?	  
	  
	  
	  
Störande	  arbete	  
	  

8. Vem/vilka	  bestämmer	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena?	  Hur	  bestäms	  de?	  
	  

9. Tycker	  du	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  dessa	  tider	  inte	  efterföljs?	  Vad	  kan	  du	  som	  
projektledare	  göra	  om	  tiderna	  inte	  efterföljs?	  
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Störningar	  
	  

10. Vilka	  tror	  du	  är	  de	  vanligaste	  störningar	  vid	  ombyggnad	  med	  kvarsittande	  
hyresgäst?	  
	  

11. Har	  du	  några	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  hanterar	  en	  situation	  där	  
hyresgästen	  störs	  mycket	  av	  ombyggnaden?	  Kan	  du	  komma	  på	  en	  
situation	  där	  du	  har	  hanterat	  detta	  bra/dåligt?	  

	  
12. Har	  du	  något	  förslag	  på	  hur	  störningar	  i	  ombyggnadsprocessen	  kan	  

minskas	  eller	  undvikas?	  
	  

13. Har	  ni	  en	  dialog	  med	  entreprenören	  om	  arbetsmetoder	  som	  bidrar	  till	  
minimal	  störningspåverkan?	  
	  

14. Hur	  ser	  samarbetet	  under	  ombyggnaden	  ut	  mellan	  Vasakronans	  
drifttekniker	  för	  fastigheten	  och	  entreprenören?	  	  

	  
	  
	  
Erfarenhetsåterföring	  
	  

15. Förs	  kunskap	  från	  projekt	  vidare	  till	  nästa	  projekt?	  Om	  JA:	  Hur?	  (T.ex.	  
dokumenteras	  och	  arkiveras	  framgångar	  och	  motgångar?	  Förs	  kunskapen	  
vidare	  muntligt?)	  
	  

16. Har	  du	  och	  de	  andra	  projektledarna	  på	  ditt	  företag	  ett	  utbyte	  av	  
erfarenheter	  kontinuerligt?	  Om	  JA:	  Hur?	  T.ex.	  möten	  efter	  avslutat	  
ombyggnad.	  

	  
	  
	  
Förbättringar	  
	  

17. Finns	  det	  något	  du	  skulle	  kunna	  göra	  bättre	  i	  framtida	  ombyggnader	  med	  
avseende	  på	  arbetsmiljö	  med	  kvarsittande	  hyresgäst?	  
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BILAGA	  4	  

INTERVJU:	  HYRESGÄST	  
Ändamålet	  med	  den	  här	  intervjun	  är	  att	  ge	  underlag	  till	  ett	  examensarbete	  av	  två	  
studenter	  från	  KTH.	  Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  beskriva,	  analysera	  och	  ge	  
förslag	  på	  hur	  ett	  fastighetsbolag	  får	  nöjda	  hyresgäster	  under	  hela	  
ombyggnadsprocessen,	  då	  ombyggnad	  sker	  i	  eller	  intill	  deras	  kontor.	  	  
	  
	  
Allmänt	  

	  
1. Hur	  delaktig	  har	  du	  varit	  innan	  och	  under	  ombyggnaden?	  
2. Hur	  mycket	  är	  du	  på	  kontoret?	  

	  
	  
Kommunikation	  
	  

3. Gick	  det	  ut	  information	  om	  ombyggnaden	  innan	  den	  startade?	  
	  
Om	  svar	  JA:	  

a. Hur	  gick	  information	  om	  ombyggnaden	  ut?	  Dvs.	  genom	  vilka	  
kanaler?	  

b. Anser	  du	  att	  informationen	  har	  varit	  lättillgänglig?	  Utveckla.	  
c. Anser	  du	  att	  informationen	  har	  varit	  lätt	  att	  förstå?	  Utveckla.	  
d. Anser	  du	  att	  det	  saknats	  något	  innehåll	  i	  informationen?	  Utveckla.	  

	  
4. Gick	  det	  ut	  information	  kontinuerligt	  under	  ombyggnaden?	  

	  
Om	  svar	  JA:	  

a. Hur	  gick	  information	  om	  ombyggnaden	  ut?	  Dvs.	  genom	  vilka	  
kanaler?	  

b. Anser	  du	  att	  informationen	  har	  varit	  lättillgänglig?	  Utveckla.	  
c. Anser	  du	  att	  informationen	  har	  varit	  lätt	  att	  förstå?	  Utveckla.	  
d. Anser	  du	  att	  det	  saknats	  något	  innehåll	  i	  informationen?	  Utveckla.	  

	  
	  
Störande	  arbeten	  

	  
5. Hur	  har	  informationen	  om	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena	  meddelats?	  

	  
6. Tycker	  du	  att	  de	  tiderna	  har	  följts?	  

	  
7. Tycker	  du	  att	  tiderna	  för	  de	  störande	  arbetena	  har	  varit	  bra?	  Om	  NEJ:	  Vad	  

hade	  varit	  bättre?	  
	  

8. Har	  företaget	  i	  stort	  fått	  vara	  med	  och	  påverka/tycka	  till	  om	  tiderna	  för	  
det	  störande	  arbetet?	  Om	  NEJ:	  Hade	  du	  velat	  det?	  
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Störningar	  
	  

9. Hur	  förväntade	  du	  dig	  att	  arbetsmiljön	  skulle	  bli	  innan	  ombyggnaden	  
hade	  startat?	  

	  
10. Blev	  arbetsmiljön	  som	  du	  hade	  förväntat	  dig?	  Om	  NEJ:	  Blev	  den	  bättre	  

eller	  sämre	  och	  på	  vilket	  sätt?	  
	  

11. Finns	  det	  några	  störningar	  som	  du	  påverkats	  av	  under	  ombyggnaden?	  	  
Om	  JA:	  Vilka	  är	  dem?	  Hur	  har	  du	  påverkats?	  I	  vilken	  situation?	  

	  
12. Har	  du	  upplevt	  att	  du	  har	  kunnat	  utföra	  ditt	  arbete	  som	  vanligt	  under	  

ombyggnaden?	  
	  
	  
Säkerhetsrisker	  
	  

13. Anser	  du	  att	  det	  funnits	  säkerhetsrisker	  för	  dig	  pga.	  ombyggnaden?	  	  
	  
	  
Förbättringar	  
	  

14. Har	  du	  några	  förbättringsförslag	  om	  vad	  som	  kan	  göras	  annorlunda	  inför	  
framtida	  ombyggnader?	  Finns	  det	  något	  specifikt	  som	  du	  tycker	  att	  
Vasakronan	  kunde	  gjort	  annorlunda?	  

	  
	  


