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Sammanfattning 

Detta examensarbete genomfördes för Projektgaranti AB 

Syftet med examensarbetet var att granska förutsättningarna för samordning och 

kommunikation mellan olika konsultdiscipliner inom projekteringsskedet. Vidare 

utvärderades och granskades de olika projektens utförande i avseende dokumentation i 

förhållande till rutiner och verksamhetsguidens anvisningar.  

Frågeställningarna under denna studie var: 

 Hur är förutsättningarna för samordning och kommunikation mellan de olika 

konsulterna? Vad är det som styr detta hos Projektgaranti AB? 

 Hur används verksamhetsguidens anvisningar samt rutiner i praktiken vid 

dokumentation? 

Målet med denna studie var att fastställa förutsättningarna för samordning och 

kommunikation inom projekteringen och även att se till och bedöma dokumentation; hur den 

genomförs och om riktlinjer för struktur och innehåll följs 

Vid genomförandet av denna studie tillämpades metoderna: enkätundersökning, 

stickprovsundersökning, observationer, granskningar och intervjuer  

Studien ledde till i överskådliga resultat kring hur teoretiska riktlinjer följs i praktiken, hur 

Projektgaranti respektive berörda konsulter upplever samordningen och kommunikationen 

inom projektering. Tydliga samband gick att utläsa kring vilka områden det fanns 

förbättringspotential.  

Slutsaser som kan dras från denna studie är ändrade riktlinjer för konsulterna är en 

nödvändighet för att skapa bättre förutsättningar för samordningen inom projekteringen 

För att förbättra samordningen mellan de olika konsulterna skulle mötesrutinerna kunna 

ändras till att bli mer nischade och som komplement till samordningsmöten införa rutiner 

använda programvaran Lync, där konsulterna kan dela skärminformation och följa varandras 

arbeten i realtid även på distans.  

Nyckelord som användes under denna studie var ”Samordning”, ”Verksamhetssystem”, 

”Installationssamordning”, ”Installationer”, ”Konsulter” samt ”Kommunikation” 
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Abstract 

This thesis was conducted Projektgaranti AB 

 

The purpose of the thesis was to examine the conditions for coordination and communication 

between consultant disciplines in the design stage. Furthermore, evaluated and reviewed the 

various project executions in respect of documentation in relation to the procedures and 

operations wizard. 

The questions in this study were: 

 What are the conditions for coordination and communication between the various 

consultants? 

 How are the activities wizard and procedures in affect at the documentation? 

The aim of this study was to determine the conditions for coordination and communication in 

the design and also to ensure and assess the documentation; its implementation and guidelines 

for the structure and content compliance 

In the implementation of this study applied the methods: survey, sampling, observations, 

surveys and interviews 

 

The study resulted in the foreseeable results of how theoretical guidelines are followed in 

practice, how Projektgaranti and concerned consultants experiencing coordination and 

communication within the project. Clear correlation could be gleaned about what areas there 

were potential for improvement. 

Conclusions that can be drawn from this study is revised guidelines for consultants is a 

necessity to create better conditions for coordination in planning 

To improve coordination between the various consultants would encounter routines could be 

changed to become more niche and to supplement coordination meetings to introduce routines 

use the software Lync, where consultants can share screen information and follow each other's 

works live at a distance. 

 

Keywords used in this study was " Coordination " , " Business systems " , "Installation 

Coordination " , " Installations " , " consultants " and “Communication” 
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1. Ordlista 
 

Ord Betydelse 

PG Projektgaranti AB 

 

Verksamhetssystem Beskriver företagets sätt att arbeta och genomföra ett projekt 

genom byggprocessens olika skeden. Till 

verksamhetssystemet finns tillhörande styrmedel i form av 

guide och rutiner 

Konsultdisciplin Konsult tillhörande ett specifikt yrkesområde, exempelvis 

Arkitekt, El eller VVS 
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2. Inledning              

2.1 Samordning inom projekteringen 
Projektering uttrycks ofta som komplext och omfattande; utöver beställarens vision och 

lagstadgade krav behöver projektledande företag förhålla sig till parterna som ska utföra 

arbetet det vill säga konsulterna (Nordstrand 2008). För att projekteringen skall nå utsatta mål 

och hållas inom givna ramar krävs en projekteringsledning som styr deltagande parter i 

enhetlig riktning; det krävs samordning. 

Inom projekteringen är det en nödvändighet att samordna konsultdiscipliner för att säkra 

kvalitet och funktion för projekteringen, produktionen och framtida användande. De 

delprodukter som skilda konsultdiscipliner framställer, handlingarna, måste korrespondera för 

att resultera i en slutprodukt som uppfyller det ursprungliga syftet (exempelvis är det orimligt 

att ett tappvattenrör går igenom en ventilationskanal). För sådan överenstämmelse krävs att 

dessa granskas i förhållande till varandra, vilket gör kommunikation för att säkerhetsställa 

detta ofrånkomligt. Kommunikation sker genom olika medier, exempelvis genom 

direktkommunikation i form av möten, telefonsamtal, e-post samt genom integrerad 

information i exempelvis 3D-ritningar (BIM) och kommentarer kopplade till gemensamma 

dokument. 

2.2 Projektering inom Projektgaranti AB 
Projektgaranti AB (PG) är ett konsultbolag grundat år 1970 då det var ett dotterbolag inom 

JM-koncernen, men blev självständigt år 2002. Idag arbetar PG med bygg- och 

anläggningsprojekt där de erbjuder tjänster inom bygg- och projektledning. Företaget har stor 

variation av typ och storlek av projekt samt hur de är involverade. Ett av de primära områden 

PG arbetar med är just projektering (Projektgaranti AB, 2015). 

Inom varje projekt sätts riktlinjer för kommunikation både internt och externt; hur, när och 

genom vilka medier. Riktlinjerna tar hänsyn till aktuell lagstiftning men också till företagets 

egen policy (Projektgaranti AB, 2012). Detta innebär att företagets riktlinjer för 

kommunikation, i kombination med beställarens givna krav, styr hur väl handlingarna har 

potential att korrespondera; att riktlinjer och krav efterlevs i praktiken är beroende av hur de 

olika parterna följer dessa. Då PG anser att det finns behov av att effektivisera samordningen 

mellan konsultdisciplinerna, behövs därmed en granskning av hur väl projektens riktlinjer och 

krav korresponderar med konsulternas utförande. 
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2.3 Dokumentation i verksamhetssystemet 
Projekteringshandlingar och andra projektdokument lagras i en mappstruktur som är given i 

verksamhetsguiden; sortering sker i mappar efter olika skeden i byggprocessen. Riktlinjerna, 

det vill säga guiden (beskrivning av process inom skedet) samt rutiner (krav på innehåll), styr 

hur innehållet skall tas fram och utformas. 

Mappstrukturen och riktlinjerna skapar förutsättningar för PG att ha kontroll och navigera sig 

inom de olika byggprojektens dokumentation; finns ingen logisk ordning utgörs risk för 

avsaknad av dokument men även dubbel dokumentation. Granskning av projekt i efterhand 

försvåras och därmed också förbättring av arbetet i verksamheten. PG anser därmed att 

struktur och innehåll behöver utredas. Utredningen ska bidra till beslut för ett planerat 

webbaserat system och vilka funktioner som ska ingå. 
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3. Syfte, avgränsningar och mål 

3.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är därför att granska förutsättningarna för samordning och 

kommunikation mellan olika konsultdiscipliner inom projekteringsskedet. Vidare utvärderas 

och granskas de olika projektens utförande i avseende dokumentation i förhållande till rutiner 

och verksamhetsguidens anvisningar. Frågeställningarna blir således: 

 Hur är förutsättningarna för samordning och kommunikation mellan de olika 

konsulterna? Vad är det som styr detta hos Projektgaranti AB? 

 Hur används verksamhetsguidens anvisningar samt rutiner i praktiken vid 

dokumentation? 

3.2 Avgränsningar 
Studien innefattar förutsättningarna för samordningen mellan konsultdiscipliner inom 

projekteringsskedet vid Projektgaranti AB där företaget är projekteringsledande. Den kommer 

lägga primärt fokus vid konsultdisciplinerna VVS, el samt arkitektur för att kunna göra 

likvärdiga jämförelser mellan de olika projekten, utifrån samma typ av disciplin. 

Granskning utförs av dokumentation i verksamhetssystemet från nio tidigare projekt genom 

dessa primärt nämnda tre discipliner samt intervjuer med dessa discipliner från två pågående 

projekt, i studien kallade typprojekten, valda av PG. Dessa valdes av PG för möjlighet att 

examensarbetare skulle kunna närvara vid möten för de inblandade parterna (ansvariga samt 

konsulter) samt att dessa var aktuella i givna roller och kunde återge information på 

detaljnivå. Omfattning av granskning begränsas till dokumentation aktuellt för 

projekteringsskedet, projektledning samt projektering, medan dokumentation från 

föreliggande programskede samt produktion fram till överlämning utesluts. Dokument skapta 

i separata system som tillhör projekten men ej överförts i de specifika projektmapparna i det 

interna systemet kommer att utgå; endast handlingar som är överförda i detta system granskas. 

3.3 Mål 
Målet med studien är att fastställa förutsättningarna för samordning och kommunikation inom 

projekteringen och även att se till och bedöma dokumentation; hur den genomförs och om 

riktlinjer för struktur och innehåll följs. Förhoppningen är att kunna ta fram förslag på hur 

samordningen och kommunikationen kan förbättras inom PG. 
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4. Metoder och material 
Denna studie genomfördes med hjälp av informationsinhämtning genom ett flertal olika 

metoder vilka sedan analyserades. I detta avsnitt kommer metoderna beskrivas. Nedan visas 

en schematisk bild över hur de olika metoderna hänger samman. 

Figur 1: Schematisk bild över metodernas samband   
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4.1 Återkoppling till förvärvade kunskaper 
Återkoppling till förvärvade kunskaper och litteratur från kurser tillhörande utbildningen 

Byggteknik och Design med inriktning Fastighetsutveckling och installationssamordning som 

kunde vid förstudien antas relevanta för kommande arbete, teoretisk referensram. 

Huvudområdena sammanfattades till följande punkter: 

 

 Genomförande av en studie – Vilka kunskaper som föreligger 

 Projekteringens roll i byggprocessen – Förståelse för ämnet studien ska behandla 

 Entreprenadformer – Förståelse för Projektgaranti AB:s roll i projekteringen 

 BIM – Hur verktyg kan användas vid samordning av handlingar 

 

Resultat presenteras under rubriken ”Teoretisk referensram”. 

4.2 Litteraturstudier 

För att på ett rimligt sätt kunna angripa problematiken runt kommunikation mellan konsulter 

samt definiera olika förekommande begrepp, ansågs det nödvändigt att göra 

informationssökning för att finna litteratur. Detta utfördes på följande sätt. 

Genom sökning efter tidigare utförda studier på lärosäten samt böcker/rapporter i Sverige. 

Nyckelordssökning utfördes främst med databasen DiVA samt andra databaser tillgängliga 

via KTHB för studenter. Utvalda skrifter som förvärvades från sökning tillämpades sedan för 

en kunskapsbas om vad som tidigare studerats och var fokus lämpligen skulle läggas. På så 

sätt formades en innovativ studie och det undveks upprepning av tidigare arbeten. 

Nyckelord som användes vid sökningar i DiVA: 

 

 Samordning 

 Verksamhetssystem 

 Installationssamordning  

 

 Installationer 

 Konsulter 

 Kommunikation 

 

Resultatet från litteraturstudien presenteras under ”Referensarbeten” 

4.3 Enkätundersökning 
För att få en översiktlig bild av hur de anställda hos Projektgaranti AB upplevt samordning, 

kommunikation och dokumentation inom projekteringen genomfördes en enkätundersökning. 
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Enkäten(se Bilaga 1) skapades i ett webbaserat, digitalt formulär genom tjänsten Google 

Drive. Länken till formuläret skickades sedan ut genom e-post till företagets samtliga 

trettiofem anställda med hjälp av Projektgaranti AB:s VD. Syfte med deras medverkan i 

studie och villkor angavs såväl i e-post som i början av själva formuläret. Frågorna hade olika 

typer av svarsmöjligheter beroende av vilken fråga, vilka beskrivs nedan. 

 Gradering av upplevelse ur olika aspekter (exempelvis skala 1-7 där 1 var 

”Ofullständig” och 7 är ”Utmärkt”). Förtydligande framgick att 4 ansågs som neutralt, 

dvs. ej laddat svar (se nedan Figur 1) 

Figur 2 

 

 Flervalsalternativ där endast ett alternativ var möjligt (exempelvis Ja/Nej/Vet ej). 

Detta vid frågor där andra alternativ gick att utesluta (se nedan Figur 2). 

Figur 3 

 

 Kryssalternativ där det gick att välja ett eller flera alternativ. Detta vid frågor där ett 

eller flera alternativ ansågs möjliga. Detta kompletterades även med möjligheten att 

lägga till alternativ som de anställda ansåg saknades genom att kryssa i rutan ”Övrigt” 

och fylla i den tillhörande textrutan (se nedan Figur 3). 

Figur 4 
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 Ren fritext. Detta alternativ gavs när det efterfrågades utveckling av tidigare 

svarsalternativ. Svar fylldes i en textruta med valfritt antal tecken (se nedan Figur 4). 

Figur 5 

 

 

Det önskas få ut mätbara resultat på hur de anställda på Projektgaranti ställer sig till 

enkätfrågorna, som sedan sammanställs på ett överskådligt sätt.  

  

4.4 Stickprov 
Stickprovsundersökningen utfördes genom arkivanalys (Höst, Regnell och Runeson, Att 

genomföra examensarbete 2010). Sammanlagt studerades nio projekt. Genom att se till 

dokumentation från projekten söktes konformitet i avseende dokumentationens struktur och 

innehåll; mappstruktur, dokumentplacering, konsultavtal, avikelserapportering, mötesrutiner, 

konsulternas roller och åtaganden samt krav på kommunikation (omfattning samt verktyg),  

 Vilka dokument som granskades var avgränsade till mapparna för projektering samt 

projekteringsledning. 

 

Kriterier för stickproven var följande: 

 Projektgaranti AB ansvarar för projekteringsledningen samt projektledningen 

 Konsultdiscipliner som ingår är arkitekt, el samt VVS 

 

Två av dessa nio projekt valdes ut av Projektgaranti AB. För dessa två projekt fanns 

projektansvarig tillgänglig hos Projektgaranti, vilket gav möjlighet till att studera dessa 

omfattande. Detta medförde att dessa projekt blev typprojekten. 

Resterande sju av dessa valdes ut slumpmässigt från Projektgarantis verksamhetssystem 

genom lottning. Projektnumren för respektive projekt skrevs ner på lappar som drogs en åt 
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gången. Om projektet inte stämde överens med kriterierna om anknytning till 

projekteringsskedet drogs istället ett nytt projektnummer.  

Förhoppningen av stickprovsundersökningen är få ut underlag som kan användas till att 

genomföra jämförelser mellan de olika projekten och finna likheter och skillnader.  

 

4.5 Granskning av rutiner och riktlinjer 
För att kunna utläsa hur rutiner och riktlinjer följs i praktiken granskades omfattning av deras 

användning i typprojekten. Delmapparna kontrollerades i förhållande till om de följde krav 

tillhörande det skedet vilka Projektgaranti utformat. 

Förhoppningen är att genom granskningen kunna åskådliggöra av hur väl projektens 

dokumenterade innehåll följer verksamhetsguiden och rutinerna för att sedan jämföra 

projekten och se vilken typ av dokumentation som följer dessa och vilken som avviker. 

 

4.6 Observation 
Observation skedde genom deltagande i ett samordningsmöte och ett projekteringsmöte 

kopplade till typprojekten där Projektgaranti AB, arkitekt, el och VVS fanns representerade. 

Detta för att få en inblick i de olika projekten och finna ytterligare aspekter i samordning och 

kommunikation som kunde vara intressanta att ta upp vid intervjuer. Innan mötets start 

presenterades författarna till denna studie för övriga närvarande parter; syftet med deras 

närvaro och med studien. Under mötet fördes anteckningar runt utförandet och arbetsgång. 

Förhoppningen är att under observationen kunna få en inblick i hur ett samordning- och 

projekteringsmöte genomförs i praktiken och kunna komplettera med information som inte 

kan fås genom studerande av dokumentation.   

 

4.7 Intervjuer med konsulter och Projektgaranti AB 
För att få ett perspektiv från de inblandade parterna inom projektering och hur dokumentation, 

samordning och kommunikation fungerade i praktiken, så intervjuades konsulter från 

disciplinerna arkitektur, VVS och el samt ansvariga från Projektgaranti AB i de två 

typprojekten. 
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Intervjuerna (se Bilaga 6 t.o.m. 13) var halvstrukturerade, det vill säga en blandning av frågor 

som är mer öppna i utformning och fasta frågor med svarsalternativ som är bundna (Höst, 

Regnell och Runeson 2010). Grundläggande frågescheman kompletterades med följdfrågor 

för möjlighet till mer utvecklade svar. 

Frågorna koncentrerades runt rutiner, verktyg, utförande samt dokumentation inom 

projekteringen. Frågor inför intervjuer utformades även efter aspekter som funnits intressanta 

vid samordningsmöte/projekteringsmöte och genom aspekter funna vid granskningen av 

dokumentationen. 

Innan tillfälle för intervjuer med konsulter, skickades e-post med förfrågan om intervju.  I e-

posten medföljde även syfte av intervju och syfte med studie som helhet. Grundläggande 

frågeschema bifogades i utskicket till konsulterna där de uppmanades att besvara denna 

skriftligt eller återkomma vid intresse att medverka genom telefonintervju alternativt direkt 

möte. Återkoppling utlovades av examensarbetare genom telefon vid uteblivet svar alternativt 

efter inkommit skriftligt svar om kompletterande frågor kom att krävas. Återkoppling skedde 

efter tre till fem arbetsdagar, där samtliga konsulter kontaktades genom telefon angående 

samma förfrågan som i e-post. Möjlighet gavs att intervju kunde utföras vid tillfället för 

återkopplingssamtalet alternativt bokning för ny tid. 

Ansvariga för de två typprojekten hos Projektgaranti AB kontaktades genom e-post med 

förfrågan om bokning av telefonintervju alternativt möte. 

Samtliga intervjuer utfördes individuellt med varje konsult alternativt ansvarig från PG i 

projekten genom telefon eller på plats hos Projektgaranti AB. Inspelare placerades intill 

telefon med högtalarfunktion vid intervju. Innan start av inspelning informerades konsulter 

samt ansvariga från Projektgaranti åter om syfte för intervju och att denna skulle komma att 

användas transkriberad i denna studie med namn av informant angivet.  
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5 Referensarbeten 
 

Tidigare har det genomförts ett examensarbete hos Projektgaranti AB (Akdogan & Baghdo, 

2013), där målsättningen var att utvärdera verksamhetssystemet; hur väl det används, hur man 

skulle kunna effektivisera byggprocessen och hur man skulle kunna förbättra 

verksamhetssystemet.  Där konstaterades att verksamhetssystemet följs och tillämpas aktivt i 

deras projekt och är ett väldigt viktigt verktyg för Projektgaranti AB. Detta speglar att det är 

av stor vikt att verksamhetssystemet fungerar optimalt. Då verksamhetssystemet tillämpas 

även i projekteringsskedet och därmed också styr samordningen av konsultdisciplinerna, 

ansågs detta som en prioriterad fråga varav denna studie. 

Genom sökning i DiVA gick det att finna ett antal tidigare examensarbeten inom området 

samordning av olika discipliner, bland annat en studie som genomfördes på Bengt Dahlgren 

AB (Ålander, 2012). I denna undersöktes samordning av installationer och 

förbättringspotential. Som avslutning av studien gavs ett antal förslag av hur studierna kunde 

påbyggas, varav en är snarlik med det som ska åstadkommas i detta projekt: 

”Vad gäller konsulternas behov för att kunna utföra en så effektiv projektering som möjligt har dessa 

enbart undersökts ytligt. Här kan en mer grundlig studie göras för att få inblick i deras arbete. Fler 

konsulter från olika projekt och företag bör då involveras. Vilka verktyg/program används och hur väl 

utnyttjas deras kapacitet? Hur sker informationsflödet konsulter emellan?” (Ålander, 2012) 

I denna studie kommer vi att se till var det uppkommer komplikationer gällande samordning i 

projekteringen men också, precis som nämnt ovan, granska hur rutinerna ser ut och hur 

kommunikationen sker just vid dessa tidpunkter. Vidare kommer det även att göras, som 

nämnt tidigare i denna text, intervjuer med de olika konsultdisciplinerna för att få en insikt i 

hur kommunikationen ser ut mellan parterna. 

 

 

 



13 
 

6 Nulägesbeskrivning 

6.1 Projektering inom Projektgaranti AB idag 
För att samordning mellan olika konsultdiscipliner ska ske på ett smidigt sätt är det viktigt att 

rutinen för den även integreras i verksamhetssystemet, så att det blir lättåtkomligt och enkelt 

att tillämpa i olika projekt. Dock kan samordningens utförande mellan konsultdisciplinerna 

variera mellan olika projekt. Tydlig dokumentation om hur samordningen ska ske, är 

nödvändigt för att Projektgaranti AB ska genomföra en god samordning mellan berörda 

parter. Detta underlättar säkerställningen av projektets kvalitet.  

Verksamhetssystemet idag är uppbyggt på ett strukturerat mappsystem, där de har mallar som 

beskriver hur ett projekt ska genomföras, i alla dess skeden. I den här studien ligger 

tungvikten på projektledning- och projekteringsskedet. 

Vid ett nytt projekt skapas en mapp innehållandes alla styrdokument som behövs för specifikt 

det projektet. En tom mappstruktur kopieras från intranätet för att sedan stå till grund för det 

nya projektet. På så sätt går det att ha kontroll över vilka dokument som behöver fyllas i och 

vilka steg som skall gås igenom, vilket också kompletteras med en verksamhetsguide. 

Sammanlagt är det tolv olika mappar med tillhörande kapitel, därav varje mapp innehåller 

dokument för ett visst skede i projektet. 

De mappar med tillhörande dokument som främst är aktuella i denna studie är mapparna som 

är kopplade till projektledning samt projektering. Dessa har kopplats till rubrikerna 

samordning, dokumentation, och kommunikation 

 Figur 6 : Förenklat exempel på struktur och variationer i hierarki av mappar i Projektgaranti AB:s 

verksamhetssystem. Under delmapparna och undermapparna är dokument placerade efter innehåll. 

Varje delmapp och undermapp har precisering av dokument som ska finnas samt innehåll och utseende 

av dessa. 

  

Projektmapp 

1.Huvudmapp 

1.1 
Delmapp 

1.1.1 
Undermapp 

1.2 
Delmapp 

2.Huvudmapp 

2.1 
Delmapp 
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6.2 Projektledning 
Projektledningsmappen innehåller dokument hur organisationen i projektet ska se ut bland 

annat avtal, rapportering, möten, tids- och kostnadsstyrning, projektplan, kalkylering, faktura- 

och dokumenthantering samt kontroller. Detta påverkar projektets förutsättningar. 

Uppdelningen är likt följande: 

6.2.1 Beställare och avtal 

Kortfattat innehåll: Avtal, startmöte, beställarmöten och rapportering till beställaren 

 Avtal: Avtalsdokument mellan såväl PG och beställare som mellan PG och konsulter 

där det klargörs vad om ska genomföras, hur samt med vilka premisser och ramar. 

Detta innefattar organisation, ekonomiska aspekter mm. 

 Startmöte: Protokoll för genomgång av hela projektets utförande från start till 

slutpunkt 

 Beställarmöten: Protokoll från möten med beställaren men också med styrgruppen, där 

kontinuerliga avstämningar sker. 

 Rapportering till beställaren: Innehåller protokoll från rapportering av projektet från 

start till och med tidpunkt för möte samt utvärderingsmöte efter utförande av projekt. 

 

6.2.2 Projektorganisation 

Kortfattat innehåll (inga undermappar): Adress- och distributionslista, vilket ansvar, 

rättigheter och skyldigheter de olika parterna har samt protokoll för internmöten. 

 Protokoll för internmöten - Delegering av arbetsmiljöansvar, avstämningar, avvikelser 

och kontroll av process. 

 Adress och distributionslista – Kontaktuppgifter till olika parter samt vilken 

kontaktperson som förväntas ha specifika handlingar 

 Ansvars och befogenhetsdokument – En mall som hjälpmedel för att fördela ansvar 

och arbetsbörda av rutinmässiga uppgifter som förekommer under projekttiden. 

 

6.2.3 Tidsstyrning 

Kortfattat innehåll: Detaljerad projekttidsplan 

Projekttidsplan - En tidsplan som omfattar hela projektet vilken är så pass detaljerad att 

avstämningar kan ske. 
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6.2.4 Kostnadsstyrning 

Kortfattat innehåll: Kostnadsstyrning, kalkylering samt fakturering 

 Dokument till stöd för att ekonomirutiner, kostnadsuppföljning samt rapportering. 

Syftet är att projektets kostnader hålls inom överenskomna ramar. 

6.2.5 Kvalitets- och miljöstyrning 

Kortfattat innehåll: Projektplan, processkontroll, dokumenthantering och kontrollansvar 

enligt PBL 

 Projektplan: Alla miljö- och kvalitetspåverkande aktiviteter vilka är nödvändiga för att 

projektet i dessa avseenden ska uppnå mål. Utgångspunkten är de rutinbeskrivningar 

(minimikrav för projekten) som finns för alla delprocesser. 

 Processkontroll: Delprocesserna följs upp en eller flera gånger under projektets gång; 

att utförda aktiviteter motsvarar krav i rutinbeskrivningar. Pärmregister används som 

hjälp; indelningen följer mallen med kapitel och underkapitel. 

 Dokumenthantering: Projektgruppen ska vara delaktiga i hur projektstruktur byggs 

upp. Förslag på struktur anges i handledningen. 

 Kontrollansvar enligt PBL: Dokument som styrker vilka som är kontrollansvariga i 

projektet 

 

6.2.6 Rapportering 

Kortfattat innehåll: projektrapportering, avvikelserapportering och avstämning av intern 

projektekonomi 

 

 Projektrapport: Överlämnas till uppdragsgivaren samt affärsenhetschefen åtföljd av 

avvikelserapporter. 

 Avvikelserapportering: Störningar/problem i projektet/internt skickas via PM till 

affärsenhetschefen, vem gör en bedömning om det är en avvikelse eller ej. Om ja, 

dokumenteras detta på särskild blankett med analys av orsaker och åtgärder som 

skickas till kvalitets- och miljöchef. 

 Intern projektekonomi: Rapportering för avstämning i samband med den interna 

rapporteringen. 
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6.3 Projektering  
Under mappen för projektering finner man: 

6.3.1 Konsultupphandling 

I denna delmapp beskrivs det -för konsulter- anbudsförfrågan, upphandling, administrativa 

föreskrifter, avtal för övriga konsulter, samt sammanställning av anbud. 

6.3.2 Krav och förutsättningar 

Under detta delkapitel finns information om för projekten aktuella systemkrav, brukarkrav 

och myndighetskrav. 

I systemkrav ingår en checklista för systemhandlingsskedet. Denna syftar till att ge klarhet i 

om projektet kan genomföras med rätt funktion, i rätt tid till rätt kostnad. Checklistan 

innefattar allt från mark, grundläggning och stomme till energi och installationer.  

I brukarkrav ingår programkrav, funktionsanalyser eller motsvarande handlingar som tas i 

beaktning. 

Myndighetskrav syftar till att redovisa att funktionskrav enligt lagar, förordningar och regler 

uppfylls i handlingarna, samt identifiera eventuella avvikelser från kraven. Om krav uppfylls 

eller om avvikelse föreligger anges genom notering i respektive kolumn. Eventuella 

avvikelser redovisas i bilagor, vilka skall vara daterade och signerad av uppdragsansvarig för 

aktuell disciplin. Här framgår även generella ansvar som berör beställaren, konsulten och PG. 

6.3.3 Tidplanering projektering 

I detta delkapitel beskrivs tidsstyrningen under projekteringsskedet och beskedtidplanen. Det 

finns även en tillhörande checklista för projekteringstidplanen. För tidsstyrningen under 

projekteringsskedet ställer PG själva krav på att en projekteringstidplan upprättas. Syftet är att 

på ett enkelt sätt kunna få överblick och stämma av projekteringstidplanen med hjälp av en 

tillhörande checklista med förslag på de rubriker projekteringstidplanen kan innehålla.  

Senast inför startmötet upprättas en preliminär projekteringstidplan som delas ut i förväg till 

berörda konsulter som själva får komma med synpunkter. Efter startmötet fastställs 

projekteringstidplanen med hänsyn till eventuella synpunkter från konsulterna. Därefter stäms 

planen av vid varje projekteringsmöte, där den även revideras vid behov eller vid redan 

inplanerade tillfällen. Som komplement till projekteringstidplanen kan det vid behov även 

upprättas en beslutsmatris som utgörs av en lista över olika beslut, åtgärder, handlingar och 

händelser som gäller för det aktuella projektet.  
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6.3.4 Dokumentstyrning 

Under detta delkapitel kan de som arbetar med ett projekt få handledning i 

dokumenthanteringen. Det framgår det att varje konsult kommer att föra en förteckning över 

sina för projektet aktuella handlingar under projektet. Denna förteckning kommer att 

revideras ständigt under projekterings- och byggfaserna.  Varje konsult för respektive 

disciplin bär ansvaret att dela ut förteckningen. Konsulten ansvarar även för märkning av 

handlingar med leverantörsnummer. Alla handlingar ska förvaras på ett säkert sätt. Därför 

hänvisas konsulten att följa angivna rutiner för backup av elektroniskt sparade handlingar och 

för överföring av information mellan databaser. 

6.3.5 Projekteringsstyrning 

Under mappen projekteringssyrning finner man olika gränsdragningslistor, 

projekteringshandledning för större och mindre projekt, protokoll för projekteringsmöte och 

startmöte, samt beskedtidplan.  

I gränsdragningslistan anges de generella gränser som gäller för respektive delentreprenad.  I 

denna skall respektive entreprenör markera de sakvaror, material och den utrustning som 

denne har levererat 

För projekteringshandledning finns två guider för vägledning, en för större och en för mindre 

projekt. I dessa beskrivs tydligt hur handlingar skall upprättas, hur granskningshandlingar och 

förfrågningsunderlag skall hanteras och hur man skall gå till väga vid eventuella ändringar i 

förfrågningsunderlaget eller i bygghandlingar. I projekteringshandlednigen för större projekt 

beskrivs gränsdragningar mellan olika projektörer. För att fastställa gränsdragningar mellan 

olika discipliner utgås det från de omfattningsbeskrivningarna enligt konsultavtalen. 

Projektörerna tillhandahåller sedan underlag till projekteringsledaren, som gör en 

sammanställning och upprättar en gränsdragningslista. Därefter sker arbetsmöte inom 

konsultgruppen för att förankra och fastställa dokumenten. 

6.3.6 Projekteringskontroll 

Under mappen projekteringskontroll finns det mallar för avvikelserapport, 

samgranskningsplan- och protokoll, samgranskning för bostäder, verifiering av FU och 

värdering av konsulter  

I avvikelserapporten kryssar man i vilken typ av avvikelse som har uppstått, beskriver 

avvikelsen/problemet i text, skriver en analys/gör en utredning av orsaken till problemet, vilka 
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avhjälpande åtgärder som har använts eller ska användas och korrigerande årgärder inom 

projektet. 

I samgranskningsplanen är syftet att ha en systematisk genomgång tillsammans med 

sidokonsulter eller egen avstämning mot underlag för projekteringen. Det framgår vilka 

berörda parter som ingår i projektet och vilka kontrollmoment som är aktuella. Varje konsult 

kryssar det kontrollmoment som denne bär ansvar för i samgranskningsplanen 

För verifiering av FU finns en blankett som fylls i av varje konsult före utskick av 

förfrågningshandlingar.  

Efter varje avslutat projekt används en blankett för att utvärdera konsulter och 

besiktningsmän. Utvärderingen sker i en tregradig skala, där 0 svarar för ”ej acceptabel”, 1 

svarar för ”acceptabel” och 3 svarar för ”god”. I blanketten utvärderas. huruvida konsulten 

uppfyller tid- och kvalitetskrav, hur väl de har samarbetat med PG utifrån givna riktlinjer och 

hur de har lyckats samordna sitt arbete med övriga konsulter. 

6.3.7 Ändringsrutiner 

Under ändringsrutiner finns det mallar för olika ändringar inom projekteringen. Det finns en 

ändringanmälan för beställare och brukare, ändringsrutin för projektering, 

ändrings/tilläggs/avgående- anmälan för konsult, samt tillvalsblankett för brukaren. 

Det finns en blankett för ändrings- och tilläggsanmälan där det fylls i beskrivning av 

önskemålet, beskriver entreprenadkostnader och tider, projekteringskostnader och 

omkostnader för byggherren. 

6.4 Möten i projekteringen 
En viktig del av kommunikationen mellan berörda parter sker genom möten. I 

verksamhetsguiden framgår de mötesrutiner som Projektgaranti AB tillämpar i 

projekteringsskedet; 

6.4.1 Startmöte 
I samband med projekteringsstarten hålls ett möte inom konsultgruppen, där syftet är att gå 

igenom tidplaner, rutiner och hur organisationen ser ut inför det aktuella projekteringsarbetet. 

I samband med projekteringsstarten hålls även ett startmöte för miljö och kvalitet.  Detta för 

att i tidigt skede inarbeta de kvalitets- och miljökrav som har fastställts i projektet. För att 

mötena skall genomföras på ett strukturerat sätt finns det framtaget färdiga mallar som 
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beskriver agendan för startmötet respektive miljö- och kvalitetsmötet. I dessa möten är det 

projekteringsledarens ansvar för att kalla till, leda och protokollföra. 

6.4.2 CAD-möte 
I varje projekt genomför CAD-samordnaren flertalemöten med varje disciplins respektive 

CAD-ansvariga. Mötena sker efter behov, och syftar till att fatta beslut om 

dokumenthantering, CAD-rutiner och andra rutiner som är kopplade till CAD-hanteringen i 

aktuellt projekt och dess projekteringsrutiner. Dessa möten sker under ansvar av CAD-

samordaren, och resultatet från varje genomförd samordning skall sammanställas i en CAD-

manual, som är anpassad till det aktuella projektet. 

6.4.3 Projekteringsmöte 
Projekteringsmöten skall hållas på fasta tider, var 14:e dag. Syftet är att kunna göra 

avstämningar och fatta beslut. För att dessa möten skall kunna genomföras på ett effektivt och 

översiktligt sätt är det viktigt att handläggarna för respektive disciplin har förbrett 

redovisningar, underlag och frågor som ska tas upp och framgår från tidigare förda 

protokoll.  Om någon av handläggarna inte har möjlighet att närvara vid ett projekteringsmöte 

måste denne utse en annan person med befogenheter till beslutsfattning gällande exempelvis 

tid och budget, som kan preliminärt kan ersätta dennes plats. 

6.4.4 Kvalitets- och miljömöten 
För att få en kontinuitet och uppföljning av kvalitets-och miljöarbetet hålls det kvalitets- och 

miljöarbeten. Eventuella kritiska punkter som upptäcks kan sedan identifieras och följs sedan 

upp. Dessa möten leds och protokollförs av den kvalitetansvarige för projektet. 

6.4.5 Arbetsmöte 
De arbetsmöten som hålls fungerar som ett forum för att diskutera och komma fram till 

lösningar på aktuella projekteringsfrågor. Arbetsmötena planeras in under 

projekteringsmötena, och beroende på vilket område eller ämne inom projekteringen som tas 

upp, varierar även vem som skall leda och protokolla föra mötena.  Det kan exempelvis vara 

antingen projekteringsledaren, en inom konsultgruppen utsedd person eller någon annan 

sakkunnig. 

6.4.6 Samordningsmöte 
De samordningsmöten som hålls sker mellan de olika konsulterna sinsemellan, där syftet är 

att samordan angelägenheter och gränssnitt mellan de olika disciplinerna. Under dessa möten 

är de konsulter som projekterar för den angelägenhet som berörs skyldiga att närvara. Den 
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samordningsansvarige leder och protokollför under mötena. De uppnådda resultaten från 

dessa presenteras sedan vid projekteringsmöten. 

6.4.7 Granskningsmöten 
Projektledningen kallar till, leder och protokollför dessa möten, som sker tillsammans med 

handläggare/utförare. Dessa möten sker vid behov före varje utskick av 

förfrågningshandlingar sker. De fel och brister som upptäcks i handlingarna skall gås igenom 

innan de skickas ut. 
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7 Typprojekten 
 

7.1 Typprojekt 1 
I området kring Typprojekt 1 byggs det i nuläget flera stycken större bostadskomplex, 

däribland flertalet 26-våningshus. Detta skapar ett stort behov av garageplatser, vilket 

utformas i lokaler som tidigare har använts som centrallager. Det är ett stort och komplext 

projekt som omfattar tiotusentals kvadratmeter bruttoyta och varje del av centrallaget är 

uppdelat i fem olika delar, där det för varje del ryms två till fyra plan.   

I detta projekt har Projektgaranti AB fått i uppdrag att ta hand om projekteringsledningen 

I projektet är flertalet konsulter inblandade, bland annat värme/ventilation, arkitektur samt el, 

vilka discipliner studien också avser att utreda i avseende kommunikation.  

 

7.2 Typprojekt 2 
Typprojekt 2 är ett pågående nybyggnadsprojekt som innefattar nybyggnad av vårdlokaler. 

Byggherren avser att uppföra fyrtio stycken. vårdlägenheter med servicelokaler och 

trädgårdsanläggning i Stockholm. För projektet gäller krav enligt Miljöbyggnad – Sweden 

Green Building Council- för att uppnå klass silver. Det kommer att ske certifieringsansökan 

för detta projekt. Detta ställer krav på områden som bland annat energianvändning, ljudmiljö, 

radon och fuktsäkerhet med flera. 

För projektet sköter PG rollerna som Projektledare, projekteringsledare och 

produktionsledare. Utöver detta uppdrager byggherren åt PG att agera byggherreombud och 

sköta upphandlingen av konsulter.  Det administrativa hanterandet av kontakter mellan 

projektet och certifieringsorganet kommer emellertid beställaren att stå för. 

Projektet drivs som ett Construction Management-projekt, vilket innebär att projektet delas 

upp i flera utförendeentreprenader.  
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8 Teoretisk referensram 
För att kunna utföra denna studie har det funnits behov av att Författarna till denna studie har 

både varit inskrivna på programmet Högskoleingenjör Byggteknik och Design 180 

högskolepoäng med inriktning Fastighetsutveckling och installationssamordning. Kurser, av 

vilka kunskap är främst hämtad ifrån, är: 

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp 

Från kursen förvärvades kunskap och erfarenhet av att jobba målinriktat och strukturerat inom 

ett projekt tillsammans med andra och lära sig att samarbeta. Erfarenheten av sammarbete var 

nödvändig för att parvis kunna genomföra examensarbetet 

HS1006 Byggprocessen 7.5 hp 

Från kursen förvärvades allmän kunskap om hur byggprocessen ser ut, dess olika skeden och 

hur de hänger samman. Allt från upphandling, projektering och planer till produktion och 

förvaltning. Detta gav en bild av projekteringsskedets betydelse för projekt som helhet.  

AF 1727 Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 hp 

Från kursen förvärvades kunskap och praktisk erfarenhet hur det är att arbeta med ett verkligt 

projekt med riktiga handlingar. Tids-och budgetplanering, sammarbete, kommunikation och 

samspel mellan alla gruppmedlemmar, strukturering, träning i arbetsfördelning, hantering av 

uppkomna problem. 

AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp 

Kunskaper om 3D-projektering inom programmen AutoCAD och MagiCAD, förståelse för 

hur olika handlingar kontrolleras och samordnas samt verktyg som kan tillämpas vid 3D-

samordning och hur samordningen sker genom kollisionskontroller i programmet Naviswork.   
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9 Resultat 

9.1 Resultat enkätundersökning 
Från Projektgaranti ABs trettiofem anställda inkom sammanlagt tretton svar. I och med den 

låga svarsfrekvensen kan resultaten endast betraktas som indikationer på grund av tveksam 

tillförlitlighet 

En del av de resultaten från enkätundersökningen (Se bilaga 2) skapade grundidéer för 

utformande av intervjufrågorna.  

Majoriteten ansåg att kommunikationsförbättringar mellan konsulterna sinsemellan och 

mellan konsulterna och Projektgaranti kan förbättra samordningen. 

 Över hälften ansåg att avvikelser i dokumentation påverkar samordningen.  

Färre än hälften ansåg att mötesrutinerna var tillräckliga för att fylla behovet av en god 

samordning, en tredjedel ställde sig neutrala i frågan och resterande ansåg att mötesrutinerna 

inte var tillräckliga. Bland de som ansåg att mötesrutinerna inte var tillräckliga ansåg 

majoriteten att kombinerade/ mer omfattande möten behövdes för att skapa en god 

samordning.  

 

9.2 Resultat stickprovsundersökning  

9.2.1 Mappstruktur och dokumentation 
Mappstrukturen förhöll sig i enlighet med Projektgaranti ABs verksamhetsguide i samtliga 

projekt när det ses till vilka mappar som skall finnas under huvudmapparna Projektledning 

samt Projektering. Projekten hade numrerade huvudmappar inklusive tillhörande del- och 

undermappar. Namnen var identiska eller liktydiga som det står förskrivet i guiden. 

Vid studerande av mappstrukturen hos nio stickprovsprojekt gjordes observation att det för 

alla projekten hade lagts till mappar på alla nivåer utöver den mall som finns beskriven i 

verksamhetssystemet.  Majoriteten av dessa mappar var ej numrerade efter den befintliga 

strukturen. 

 

Gemensamt för de nio projekten var att dokument lagts in utan att vara sorterade i någon 

mapp. 
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Figur 7: Visar på var dokument och mappar lagts till utöver de föreskrivna i rutiner och guide 

 

 

9.2.2  Innehåll 

Avtal gällande kommunikation 

I fem av nio projekt gick det inte att finna några dokumenterade avtal gällande 

kommunikation, hur den skall ske och vilka verktyg som skall användas. 

I de fyra projekten som där det fanns dokumentation på hur kommunikation ska ske var 

resultaten att det skedde via olika typer av möten, PM, gemensam databas och med hjälp av 

ritningsprogramen AutoCAD, MagiCAD, Archicad och Revit.  Vilket av dessa program som 

tillämpades varierade från projekt till projekt 

Dokumenthantering 

I åtta av nio projekt fanns inga dokument som beskrev hur dokumenthanteringen skall ske. I 

ett av de nio projekten så fanns det dock en anvisning till en generell mall som gäller. 

Mötesrutiner 

Hos sju av nio projekt fanns det dokumenterat vilken typ av möten som sker under projektet. 

De vanligast förekommande mötena var Projekteringsmöten, samordningsmöten och 

byggmöten. Andra typer av möten som förekom var teknikmöten, samgranskningsmöten, 

projektledningsmöten och styrgruppsmöten. 

Avvikelserapportering 

I ett av nio projekt observerades två st. ändringsrapporter från en konsultdisciplin. I resterande 

projekten saknades det dokumenterade avvikelserapporteringar. 
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Tidplan för projekteringen 

I ett av projekten fanns det en dokumenterad projekteringstidplan, i ett annat fanns det 

underlag för en projekteringstid plan och i ett framgick det att projekteringstider stäms av med 

konsulten inför varje enskilt avrop. I övriga projekt fanns det inte någon dokumenterad 

tidsplan för projekteringen. 

Förhållningssätt till Projektgaranti respektive andra konsulter 

I två av nio projekt framgick det riktlinjer för hur de olika parterna skall förhålla sig till 

Projektgaranti respektive andra konsulter. 

Konsultens åtagande 

I fyra av nio projekt gick att se dokumenterat vad som ingick i konsultens åtagande. 

9.3 Resultat granskning av rutiner och riktlinjer 

9.3.1 Typprojekt 1 

Vid djupare granskning av det dokumenterade innehållet för Typprojekt 1 gjordes observation 

att all dokumentation inte skedde i linje med verksamhetsystemets guide och rutiner. Den 

dokumentation som inte följde guiden och rutinerna var: 

 Startmöte 

 Avvikelserapportering  

 Dokumenthantering 

 Dokumentstyrning 

 Processkontroll 

 

9.3.2 Typprojekt 2 

Vid en djupare granskning av det dokumenterade innehållet för typprojekt två kunde det 

observeras att verksamhetsguidens guide och rutiner inte följdes fullt ut i alla mappar.  Det 

innehåll som avvek från guiden och rutinerna var dokumentation gällande: 

 Startmöten 

 Beställarmöten 

 Processkontroll 

 Avvikelserapportering 

 Projekteringstidplan 

 Dokumentstyrning  

 Ändringsrutiner 
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9.4 Resultat observationer 

9.4.1 Typprojekt 1 

Under samordningsmötet gjordes följande observationer: 

 Samordnare uttryckte ett missnöje över att det sker en upprepning av samma misstag 

som har förekommit tidigare från konsulterna sida. 

 Under mötet observerades att en av konsulterna inte att använt sig av de senast 

uppdaterade handlingarna som underlag vid projektering för sin del.  Det uppstod en 

diskussion mellan de olika konsulterna vilka handlingar som var senast och vad de 

innehöll.  Stämningen upplevdes som något laddad.  

 

9.4.2 Typprojekt 2 

Under projekteringsmötet gjordes följande observationer: 

 Projektgaranti uttryckte för på konsulterna om att avvikelserapportering skall ske, inte 

enbart genom fakturering, utan ställde krav på utförligare rapporteringar. Företaget 

ansåg detta som en nödvändighet för att kunna förklara för beställaren.  

 Det togs upp att det har uppkommit problem med att få fram markpriser och att få 

underlag från markentreprenören.  

 Projektgaranti uppmuntrade konsulterna att samordna med varandra, vilket de ställde 

sig positiva till.  Det uttrycktes även en önskan om ökad kommunikation konsulterna 

sinsemellan, att Projektgaranti inte skall agera budbärare i frågor som är direkt riktade 

till en annan konsult. 

9.5 Resultat intervjuer  

Intervjutiden med vardera konsult och projektansvarig på Projektgaranti varierade mellan en 

kvart och en timme. Tre av sex konsulter tog tillfälle för intervju omedelbart efter 

återkoppling och resterande tre bokade tillfälle för intervju senare samma vecka. Svarens 

längd och utförlighet varierade mellan individerna. Samtliga frågescheman utökades med 

följdfrågor vid behov av förtydligande. Intervjuer med typprojektens projekteringsledare från 

Projektgaranti AB svarade på förfrågan genom e-post om intervju och båda dessa bokade tillfälle 

för telefonintervju respektive intervju på plats nästkommande vecka. 
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9.5.1 Typprojekt 1 

Konsulterna ansåg inte att det fanns oklarheter att avvikelserapportering inom projekteringen 

skulle ske genom PM via e-post. Samtliga informanter nämnde detta som en självklarhet. 

Ansvarig från Projektgaranti uttryckte dock att det kan finnas ett behov av att få detta 

standardiserat och rutinmässigt. 

Kommunikation skedde genom e-post, telefon samt vid möten. Det primära verktyg som 

användes i projektet är Intercopy, en databas där uppdaterade handlingar och underlag från de 

olika konsulterna ska läggas upp. Att vara uppdaterad och uppdatera de andra konsulterna 

med nytt underlag ansvarar varje konsult enskilt för, men konsulterna själva uttryckte även att 

det inte säkerhetsställs på något sätt. Detta sker inte rutinmässigt och styrt, utan efter 

konsultens egen bedömning om när detta är nödvändigt. Projektansvarige talar om att alla 

förutsättningar är riktiga för att konsulterna ska utgå från korrekta handlingar, men att det inte 

går att tvinga konsulter att läsa lista med ändringar som han skickar ut.  

Samordningen i projektet har gjorts med hjälp av fysisk samplottring med ritningar i 2D på 

samordningsmöten. Utöver detta kontrollerar även varje konsult enskilt sina ritningar mot de 

övriga konsulternas genom att hämta underlag från Intercopy. I detta projekt har även 

arkitekterna skickat ut sina ritningar till de övriga vid större ändringar. Arkitekten ansåg att 

deras företag har fått ta ett visst mer ansvar i samordningen. Själva samordningsmötena anses 

vara ineffektiva och i behov av andra förutsättningar. Arkitekt och el-konsult uttryckte ett 

behov av mindre och mer nischade möten. Arkitekt och VVS-konsult hade önskat mer 3D 

inkluderat, vilket ansågs kunna förbättra samordningen. Förslag gavs av VVS-konsult om 

programmet Lync, där det skulle gå att se varandras digitala ritningar i realtid på skärm för 

jämförelse och kontroll. (Bilaga 5-9) 

Gällande dokumentation och hur handlingar överförs mellan Projektgarantis eget och den 

externa databas som används i projektet utrycker sig den ansvarige: 

”Ja, det är också ett problem att ibland kan det finnas dåligt med information i våra system, 

det är något som jag har tagit upp vid internrevisionen. Vissa grundläggande dokument ska 

alltid finnas i våran databas men där kan det bli lite bättre faktiskt.” (Bilaga 9) 

Ansvarige från PG nämnde att det sker en sammanställning av projekt allmänt vid slutmöte. 

Alla konsulter kunde redogöra för sina uppgifter inom projektet. Dock uttryckte arkitekten det 

problematiskt med ansvarsfördelningens och samordningsansvarets otydlighet för de olika 

parterna: 
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”--- ibland är det lite otydligt i hur…i vilket samordningsansvar man har och ibland har man 

det inte när man ändå förväntas ha gjort det, om du förstår. Alltså det är lite…det kan finnas 

lite otydligheter i den som verkligen ska ta hand om frågor.” (Bilaga 8) 

9.5.2 Typprojekt 2 

Vid intervjuerna framkom det inte entydigt från de olika konsulterna hur 

avvikelserapporteringen skulle ske i projektet även om samtliga var överens om att den skulle 

ske. Två av tre talade om rapporteringsform som en sammanfattad lista av avvikelser 

specificerade, medan den tredje talade om hur avvikelserapportering sker generellt. (Bilaga 

10-13) 

Projektgaranti å sin sida uttryckte både under möte (Bilaga 4) och intervju (Bilaga 13) 

missnöje i hur avvikelserna inte varit tillräckligt utförliga och att det blir problematiskt vid 

rapportering till beställare. Förbättringspotential sågs av såväl konsulter som Projektgaranti 

själva. El-konsulten gav förslag hur avvikelserapporteringen skulle kunna åtgärdas delvis: 

”Antingen kan projektledningen skicka ut en mall som ska användas för det här. I just det här 

uppdraget har vi inte haft någon sån mall, utan var och en rapporterar det dom anser inte 

ingår i deras uppdrag.” – El-konsult (se Bilaga 10) 

Även Projektgarantis ansvarige uttryckte förslag på hur det skulle kunna förbättras: 

”I och för sig kan man formalisera det mer, men det ska inte behövas, men för att de egentligen ska 

förstå det lite mer kanske man skulle ha en blankett---” (se Bilaga 13) 

Den databas som används i projektet är I-binder, som likt Intercopy är menad för konsulterna 

att lägga upp sina senaste ritningar och handlingar så att konsulterna har det senaste 

underlaget från resterande parter. Detta uttrycktes som ett standardverktyg; även om namnen 

på databaserna varit olika i olika projekt så är funktionen densamma.  I övrigt sker 

kommunikation genom e-post, telefon samt vid möten.  

Samordning och kommunikation är något som är lagstadgat, vilket ansvarig från PG uttryckte: 

”---det står i ABK vad uppdragen gäller, man är tvungen att samordna, man kan inte förutsätta att 

man är ensam på banan, att störst går först eller att den som är snabbast på att rita får de andra 

anpassa sig efter, man måste lösa det tillsammans.” (Bilaga 13) 

Uppdatering av handlingar från de olika konsulterna och inhämtning av nytt underlag från de 

övriga sker efter konsulternas eget omdöme. Precis som i Typprojekt 1 så säkerhetsställs detta 

inte. VVS-konsulten uttalade sig om detta: 
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”Det ingår i sitt uppdrag att man skall hålla sig á jour, men det finns ingen då som liksom kan tvinga 

dig att göra det, om jag säger så, utan det är av självbevarelsedrift så går man in och hämtar det som 

finns” (Bilaga 11) 

El-konsulten uttryckte dock en viss önskan om förändring i rutin av I-binder-användandet: 

”En rutin som jag gärna skulle ändra på är ju utskick av modellfiler med underlag. Dom skulle man ju 

gärna se att man har en avtalad tid för när dom laddas upp i poolen” (Bilaga 10) 

Figur 8: Visar hur kommunikation och delning av handlingar fungerar mellan parterna i både 

typprojekten 

 

Gällande möten hade konsulterna olika upplevelser. Medan arkitekten uttryckte de som bra 

och el-konsulten ansåg att de hade förbättringspotential, hade VVS-konsulten mer konkreta 

åsikter om brister. Han ansåg att under projekteringsmötena kunde det tillägnas mycket tid åt 

vissa konsulters handlingar, medan det som berörde det egna arbetet tog en bråkdel av tiden. 

VVS-konsulter föreslog att mötena kunde effektiviseras genom att varje konsult endast 

närvarar vid den del av möte som berör den egna disciplinen.  

Projektet samordnadesmed hjälp av 2D-ritningar i AutoCAD och samgranskades vid möten. 

Konsulterna uttryckte hur de själva fått ta ansvar för stor del av samordningen, både möten 

och granskningar.  

”Ja alltså det är ju ingen som har pratat som samordning över huvud taget förrän vi lyfte frågan om 

vi inte borde ha samordning av handlingarna innan vi skickar ut dem. Och på vår begäran då så tog 

jag fram först pappersunderlag för en samordnad, och sen hade vi ett uppföljningsmöte där vi satt 
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med dator och CAD-ritningar. Samordnade.  Men det var ingenting som initierades från 

projektledningen, utan det kom från oss” – arkitekt i Typprojekt 2 (Bilaga 12) 

El-konsulten uttryckte även tankar om att Projektgaranti behövde mer kunskap om CAD: 

”Projektgaranti skulle kanske kunna lära sig lite mer om CAD-struktur och CAD-ordning rent generellt, 

tror och jag och styra, inte följa utan styra mål och sånt, det tror jag.” (Bilaga 10) 

Vid frågor om 3D-projektering ställde sig Projektgaranti skeptiskt till sådan användning. 

Utifrån erfarenhet från tidigare projekt ansåg den ansvarige för projektet att detta snarare 

problematiserar på detaljnivå; saker som hantverkare kunnat lösa på plats förläggs istället på 

projektörerna och gör arbetet omständligt. El-konsulten ansåg att i det specifika projektet så 

hade inte 3D-projektering behövts, även om hon ställde sig positiv till 3D-projektering i 

allmänhet. Dock verkar 3D ändå ha använts till viss del för samordning av handlingarna i 

projektet på initiativ av VVS-konsulten:  

”Vi samlade på oss de övriga konsulters och sen gjorde vi lite Navis-körningar på det, som man gick 

igenom på ett särskilt möte” (Bilaga 11) 

Enligt projektansvarig finns inga rutiner för informationsöverföring mellan den interna 

databasen och den externa. Han ansåg även att mapp för projektering är otillräcklig i 

omfattning. Vidare talade projektet talar om att utförande av projektsammanställning, det vill 

säga sammanfattning av projektets successiva genomförande, varierar. Vem som ska utföra en 

sådan sammanställning anser har är problematiskt: 

” Det där är en jättesvår process för när man kommer så långt är man ofta inne jobbar med nästa 

projekt och har inte tid, så åker det där. Det är likadant på alla ställen som jag har jobbat på tidigare, 

det blir jättetufft med erfarenhetsåterföringen. Vem skall hålla det här uppdaterat? Var ligger 

ansvaret och till exempel vem ska betala för att vi lägger ner tid på den här dokumentationen som vi 

behöver internt? Ska våra beställare betala den? Ska de betala för alla timmar som jag lägger ner på 

att få ihop all dokumentation åt oss?” (Bilaga 13) 
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10  Analys 

10.1 Mappstruktur 
Tillägg av mappar till strukturen bör grunda sig i att redan existerande inte kunnat uppfylla 

behov för nödvändig dokumentation i projekt alternativt att mapp som fyller behovet inte 

hittats. Det går att fråga sig om det finns ett behov av dessa mappar eller om 

verksamhetsguiden borde vara tydligare gällande innehåll och placering. 

I de både typprojekten finns det tillagt ett antal mappar, främst döpta efter involverade 

konsultdiscipliner med dokument kopplade till dessa. För oss är det svårt att avgöra om det är 

nödvändigt att dessa skapats. Projektansvarig i Typprojekt 2 uttryckte dock att mapparna är 

otillräckliga. 

Samtidigt, då det inte var enhetligt vilka mappar som lagts till i de olika projekten, tas en 

avvaktad inställning till en standardiserad utökning. Det tycks finnas ett behov av flexibilitet 

av varje projekts mappstruktur.  

10.2 Dokumentation 

Saknas dokument finns tre rimliga möjligheter; dokumenten har inte skapats, dokumenten 

finns men kunde inte hittas eller så har dokumenten placerats felaktigt i förhållande till guide 

och rutiner. Dokument utanför strukturen kan bero på att de har placerats fel i förhållande till 

guide och rutiner eller att dokumenten inte har en given placering. 

Det går att ifrågasätta om det är så att guide och rutiner inte följs eller om det är otydligt 

beskrivet hur dokumentationen ska ske. Behövs precisering av namn, utformning och 

placering? Saknas placering? 

Det visade sig i stickprovsundersökningen att flertalet dokument saknades i det interna 

systemet utifrån beskrivningar i riktlinjer. Vi kan inte dra slutsatser om dokumenten ifråga 

dess existens, utan enbart konstatera saknad. 

10.3 Informationsöverföring; internt och externt 
Hur sker informationsöverföringen från den externa databasen till PGs interna system? Den 

projektansvariga för Typprojekt 2 uttryckte avsaknad av rutiner för informationsöverföringen 

och uttryckte ett behov av en strukturerad databas internt där allt projekteringsresultat skulle 

läggas upp. 
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Fullständiga projektsammanfattningar kan vara ett verktyg för att parera eventuella risker och 

skapa bättre förutsättningar för samordning. I dessa skulle arbetsgång, förutsättningar och 

problematik kunna beskrivas och sedan placeras tillgängligt för anställda på företaget. 

Sortering skulle ske efter karaktär och omfattning. Vid uppstart av nytt projekt skulle det bli 

möjligt att lätt kunna se till tidigare, likartade projekt och därmed förhindra upprepning av 

tidigare misstag. Denna skulle utföras systematiskt av PG själva under projektets gång. Det 

skulle även anses rimligt att ställa krav på en sådan rutin då detta kan ses som ett hjälpmedel 

till förbättring av projekteringsprocessen.  

Figur 9: Process för projektsammanfattningar 

 

Avsaknad av rutiner för informationsöverföring kan vara problematiskt. Om viktiga dokument 

inte förs över till det interna systemet, skapas informationsluckor för projekten hos PG. Även 

om det går att i efterhand att få ut handlingar från den externa databasen, blir dessa 

svåråtkomliga efter avslutat projekt.  

10.4 Avvikelserapportering 

I det interna systemet saknades avvikelserapporter. Vid både observationer och intervjuer 

uttrycktes det att förutsättningarna inte är tillräckliga och att de inte utförs tillfredställande. 

För Projektgaranti är det av vikt att detta görs korrekt i och med deras ansvar gentemot 

beställare. Att avvikelser sker i PM genom e-post är inte problematiskt i sig, men blir dessa 

rapporter i efterhand tillgängliga? 

10.5 Möten 

Enkätsvaren indikerade på att anställda på PG tycker att mötesrutinerna är tillräckliga och 

fyller sitt syfte. Stickprovsundersökningen visade att det fanns mötesrutiner inom de flesta 

projekten och att det skedde systematisk dokumentation från mötena.  
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Det rådde skilda åsikter i typprojekten om förbättring av mötesrutinerna. Flera av konsulterna 

ansåg att det borde hållas mindre möten som är nischade och rutinbundna. Omvänt ansåg en 

projektansvarig att det vore effektivare att tillämpa heldagsmöten.  

Det kan finnas både för- och nackdelar med olika typer av mötesupplägg. En fördel med 

mindre och nischade möten, där endast de konsulter som berörs av sakfrågan deltar, kan det 

vara lättare att hålla sig till agendan än vid större och bredare möten. Vid ett 

samordningsmöte bekräftades problematiken att följa agendan. Under mindre och nischade 

möten kan dock projektens komplexitet och icke närvarande konsulters påverkan förbises, 

vilket kan försvåra samordning. 

10.6 Kommunikation och samordning  

Grundläggande krav för samordning och kommunikation är lagstadgad. Utförande beslutar 

dock delvis beställaren och delvis PG som ansvariga för projekten. I mer än hälften av 

projekten gick det inte att finna specificerade avtal för kommunikation. I typprojekten verkar 

dock kommunikationsvillkor klara då konsulternas uppfattning av vilka verktyg och rutiner 

som gällde var likartade. Kommunikationen tycktes följa byggpraxis.  

Avsaknad av säkerhetsställning att aktuellt underlag används är problematiskt. Om 

exempelvis en el-konsult använder sig av andra förutsättningar än en VVS-konsult finns risk 

att el-stege och ventilationskanaler krockar, vilket gör att detta måste ritas om för att 

överrenstämma. Detta kan leda till extrakostnader och en utdragen projektering. Det kan 

därmed finnas ett behov av att kontrollera att konsulterna använder sig av korrekta handlingar. 

PG har ingen allmän policy att projektera i 3D eller med BIM. Dock så finns det påtalat att 

manualer skall finnas om sådana program ska tillämpas. Det har noterats att AutoCAD har 

använts i de flesta projekt, men om samordning och krocktester genomförts är inget som vi 

har granskat djupare. I typprojekten har AutoCAD använts för att skapa ritningar, men själva 

samordningen har skett endast i 2D trots att det funnits 3D/BIM-verktyg. Konsulter och 

ansvariga från Projektgaranti från typprojekten är av skilda åsikter i om projektering med 

3D/BIM föredras framför platta ritningar och samplottring. Det påtalas om både fördelar och 

nackdelar, vilket vi inte kan dra slutsatser från. Det skulle krävas jämförelser mellan likartade 

projekt utförda med 3D/BIM respektive 2D för att finna vilken process som i dagsläget skulle 

fungera bäst.  
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Det uttrycks från konsult i Typprojekt 2 att det verkar ha saknats kunskap om CAD-

samordning från PGs sida. Detta uttalande styrks om vi ser till att vid möte förlades ansvar för 

samgranskning av ritningar på konsulterna. I Typprojekt 1 fanns en installationssamordnare. 

Borde detta möjligen också ha funnits i Typprojekt 2? Företag har i allt större utsträckning 

börjat ställa krav på att 3D/BIM används i projekteringen för handlingar och samordning av 

dessa. Fortsätter utvecklingen åt detta håll, kommer kunskap inom BIM-projektering att bli en 

förutsättning för att kunna leda projekt på företag som PG.  

Programmet Lync skulle kunna möjliggöra samplottring på distans och därmed korta ner 

mötestid, restid samt möjliggöra för konsulter att omedelbart korrigera sina modeller i hänsyn 

till andra konsulters modeller. 
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11 . Slutsatser 
En innehållsförteckning bör skapas för varje projekt där  alla dokument och mappar av vikt 

skulle skrivas in med namn, innehåll och placering. Detta skulle förenkla navigering och 

granskning i projekten och förhindra att viktiga dokument faller bort. 

Det skulle behövas en genomgång med samtliga på PG som arbetar inom projekteringen så att 

verksamhetsguiden och rutinerna tolkas enhetligt. Detta är av stor vikt i och med att 

verksamhetsguiden idag är under omformning. 

Projektsammanfattningar bör göras systematiskt under projektens gång och lagras vid avslutat 

projekt i PGs interna databas.  

Vi anser att det bör finnas föreliggande rutiner i hur och när informationsöverföring sker 

mellan externa och interna databaser i projekten. Detta för att garantera att PG även efter 

slutfört projekt har tillgång till all dokumentation tillhörande dessa.  

Det tycks finnas ett behov av att ändra på mötenas utformning och upplägg så att dessa blir 

mer nischade i både vilka som närvarar samt mötenas innehåll.  

För att avvikelserapporteringen ska ske korrekt anser vi att rimlig åtgärd är att se över hur 

konsulterna informeras om avvikelserapportering vid start av projekt och att mall finns 

tillgänglig som komplement. Avvikelserapporterna bör placeras tillgängliga i 

verksamhetssystemet för att möjliggöra granskning i efterhand. 

Det bör säkerställas att aktuellt ritningsunderlag används. Konsulterna skulle kunna skicka en 

bekräftelse till PG efter tillkännagivande av nya handlingar alternativt att det blir synligt i 

databasen vilka som hämtat det senaste underlaget från varje disciplin. 

Figur 10: Process för att säkerställa att konsulter har aktuella handlingar 
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Kunskap om 3D/BIM-användning kan vara en viktig aspekt för PG att förhålla sig till. Det 

bör ses över om kunskap systematiskt ska hämtas in utifrån i form av exempelvis 

installationssamordnare vid respektive projekt eller om det är nödvändigt att kunskap ska 

finnas internt. 

Då PG under denna studies gång beslutade att använda sig av Lync i sin verksamhet, anser vi 

att beslutet är rimligt. 
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12 . Rekommendationer 
 

Sammanfattat rekommenderar vi väljande åtgärder för PG: 

 Införa innehållsförteckning för varje projekt 

 Planera en genomgång för samtliga anställda av verksamhetssystemet till struktur och 

innehåll så att utförandet av dokumentationen blir enhetlig 

 Införa rutin för projektsammanfattningar 

 Införa en rutin för systematisk informationsöverföring mellan extern och intern 

databas 

 Införa nischade möten 

 Klargöra rutin för avvikelserapportering för konsulterna i varje projekt  

 Göra det möjligt att säkerställa att aktuellt ritningsunderlag används 

 Utreda hur PG vill förhålla sig till 3D-projektering och BIM 

 Integrera Lync i framtida projekt 
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13 . Förslag på vidare studier 
 

Under denna studies genomförande fann vi ett antal ämnen som vi önskat att fördjupa oss 

inom vilka vi inte fann utrymme tidsmässigt att utföra: 

 Hur skulle projektsammanfattningar kunna göras optimala som underlag? 

 Var i projekteringsskedet och mellan vilka konsultdiscipliner sker flest revideringar? 

 Jämförelse mellan kommunikations- och samordningsverktyg; vilka som är de mest 

tillämpade i byggnadsbranschen? 

 En jämförande studie mellan 2D- och 3D-projektering; när är det lönsamt/nödvändigt 

att använda sig av de olika alternativen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

14. Litteraturförteckning 
Akdogan, M. & Baghdo, G., 2013. Utvärdering och effektivisering av byggprocessen på Projektgaranti 

AB, Stockholms län: ABE, KTH. 

Helgeström, A., 2015. Introduktion till projektet Bergrumsgaraget [Intervju] (30 mars 2015). 

Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P., 2010. Attgenomföra examensarbete. Danmark: Författarna och 

Studentlitteratur 2006. 

Nordstrand, U., 2008. Byggprocessen. Stockholm: Uno Nordstrand och Liber AB. 

Projektgaranti AB, 2012. Verksamhetsguiden. Stockholm: u.n. 

Projektgaranti AB, 2015. Projektgaranti AB. [Online]  

Available at: http://www.projektgaranti.se/om-oss/ 

[Använd 23 03 2015]. 

Ålander, T. E., 2012. Installationssamordning - Under projekterings och produktionsfasen, Stockholms 

län: ABE, KTH. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Bilagor 
 

Bilaga  1: Enkätundersökning till anställda på Projektgaranti AB 

Bilaga  2: Svar från enkätundersökning till anställa på Projektgaranti AB 

Bilaga  3: Protokoll från möte Typprojekt 1 

Bilaga  4: Protokoll från möte Typprojekt 2 

Bilaga  5: Digital enkät från konsult 

Bilaga  6: Intervju Typprojekt 1 el-konsult 

Bilaga 7: Intervju Typprojekt 1 VVS-konsult 

Bilaga  8: Intervju Typprojekt 1 arkitekt 

Bilaga  9: Intervju Typprojekt 1 PG 

Bilaga 10: Intervju Typprojekt 2 el-konsult 

Bilaga 11: Intervju Typprojekt 2 VVS-konsult 

Bilaga 12: Intervju Typprojekt 2 arkitekt 

Bilaga 13: Intervju Typprojekt 2 PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 



42 
 

Bilaga 1 

 



43 
 

 



44 
 

 

 



45 
 

 



46 
 

 
 



47 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Bilaga 2 

 

 

 



49 
 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 



55 
 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

Ja 6 46.2 % 

Nej 3 23.1 % 

Vet ej 4 30.8 % 
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Bilaga 3 

Protokoll 1 - Samordningsmöte tillhörande Typprojekt 1 
Datum och tid: 23 april 2015 klockan 10:00-12:30 

Närvarande: 

Projektansvarig från Projektgaranti 

Samordnare 

Konsult från disciplinen Arkitekt 

Konsult från disciplinen EL 

Konsult från disciplinen VVS 

Examensarbetare  (Johan Hausmann och Rachel Marzban, för observation) 

 

Mötets innehåll: 

 Genomgång av dagordning 

 Genomgång av frågor som uppstått vid tidigare samordningsmöte 

 Gemensam diskussion med konsulterna om hur frågorna skall lösa 

 Konsulterna redogjorde för sina arbeten 

 Konsulterna tog upp nya frågor 

 Genomgång av handlingar i form av fysiska ritningar 

 Genomgång av handlingar dator och projektor 

 

Samordnare uttryckte ett missnöje över att det sker en upprepning av samma misstag som har 

förekommit tidigare från konsulterna sida. 

Under mötet observerades att en av konsulterna inte att använt sig av de senast uppdaterade 

handlingarna som underlag vid projektering för sin del.  Det uppstod en diskussion mellan de 

olika konsulterna vilka handlingar som var senast och vad de innehöll.  Stämningen upplevdes 

som något laddad.  
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Bilaga 4 

Protokoll 2 - Projekteringsmöte tillhörande Typprojekt 2 
 

Datum och tid: 5 maj 2015 klockan 13:00-14:00 

Närvarande: 

Projektansvarig projektledare, biträdande projektledare och produktionsledare från 

Projektgaranti 

Konsult från disciplinen Arkitekt 

Konsult från disciplinen EL 

Konsult från disciplinen VVS 

Examensarbetare  (Johan Hausmann och Rachel Marzban, för observation) 

Mötets innehåll: 

 Genomgång av inkomna handlingar 

 Avstämning av agendan  

 Avstämning med konsulterna för de olika disciplinerna  

 

Projektgaranti uttryckte för på konsulterna om att avvikelserapportering skall ske, inte enbart 

genom fakturering, utan ställde krav på utförligare rapporteringar. Projektgaranti ansåg detta 

som en nödvändighet för att kunna förklara för beställaren.  

Det togs även upp att det har uppkommit problem med att få fram markpriser och att få 

underlag från markentreprenören.  

Projektgaranti uppmuntrade konsulterna att samordna med varandra, vilket de ställde sig 

positiva till.  De uttryckte även en önskan om ökad kommunikation konsulterna sinsemellan, 

att Projektgaranti inte skall agera budbärare i frågor som är direkt riktade till en annan 

konsult. 

En av konsulterna uttryckte vikten av en god projektering för att det ska fungera smidigt i 

produktionen. ”En konsulttimme motsvarar tio timmar på entreprenadssidan 
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  Bilaga 5 
 

Informant: VVS-projektör 

Projekt: Typprojekt 1 

Form: Digital enkät  

Datum utskick: 28 april 2015 kl. 14:45 

Datum svar: 28 april 2015 kl. 14.58 
 

 

 

Yrkesroll: 

VVS projektör 

 

Antal år i aktuell yrkesroll: 

10 

 

Åtagande/arbetsuppgifter inom projektet: 

VVS installationer för garaget. 

 

När blev du delaktig i projektet? 

3 år sedan. Vi tog över uppdraget från annan konsultfirma. 

 

Har du arbetat med någon/några av de andra inblandade 

företagen tidigare? 

Nej 

 

Vilket/vilka olika verktyg/rutiner används för 

kommunikation mellan konsulter? 

Mail. Intercopy (databas). Jag har försökt introducera lync 

men gruppen är inte riktigt mogen. 

 

Vilket/vilka olika verktyg/rutiner används för att 

samordna olika konsulters handlingar/ritningar? 

Samordningsmöten. E-post.Telefon. Traditionell samordning. 

Fördelen med garaget är att det finns stora volymer för 

installationer. 

 

Hur upplever du att samordning och kommunikation 

fungerar mellan de olika konsulterna i projekteringen? 

För att vara ett 2D projekt utan mer modern samordning ok. 

 

Hur tillämpas BIM i givet projekt? 

Ej. 

 

Finner ni några specifika fördelar och/eller brister med 

BIM-användandet i projekteringen? 

Vi kör bara BIM projektering i nya projekt. Detta projekt 

undantaget, då det startade 10 år sedan.  

 

 

Hur uppdaterar varje konsult de andra konsulterna med 

sina nya projekteringshandlingar? 

Nya handlingar lägs ut på Intercopy. Viktiga ändringar borde 

aviseras per telefon. 

 

Hur hanteras handlingar som inte är kompletta när beslut 
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måste tas vid exempelvis samordningsmöte? 

Har man inte redovisat sina installationer/byggnadsdelar vid 

samodning borde man få den plats som finns över. 

 

Hur upplever du samordningsmötena?  

Samordningsmöten i 2D hör till historien. Som max når man 

fram till hyfsade handlingar. 

 

Upplever du att tidsplanen inom projekteringen följs av 

de olika konsulterna? 

Ja. 

 

Hur ser tidsmarginaler ut inom projekteringen? 

Tidsplanen borde varit kortare. Tror 10 års projektering ställer 

till en del. Folk slutar, programvaror ändras, nya projektledare 

och förutsättningar. 

 

Har du upplevt några specifika fördelar och/eller brister i 

projekteringen för projektet? 

Intressant mycket långt projekt med många ändringar längs 

vägen. Skulle ett liknande projekt startas i dag skulle det 

planerats i 3D. 
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Bilaga 6 

Informant: El-konsult 

Projekt: Typprojekt 1 

Intervjuare: Johan Hausmann 

Inspelare: Rachel Marzban 

Form: Telefonintervju med inspelning 

Tidsåtgång: 16 minuter 11 sekunder 

Start: Klockan 10:23 den 8 maj 2015 

Avslut: Klockan 10:40 den 8 maj 2015 

Transkriberare: Rachel Marzban 
 

 

Johan: Vilken är din yrkesroll? 

 

El-konsult: Jag är elkonsult 

 

Johan: Hur många år har du varit i den här aktuella yrkesrollen? 

 

El-konsult: Ja… Det är väldigt många. Vad kan det bli? Ja, det är säkert trettio år eller mer 

 

Johan: Vad har ni för åtagande och arbetsuppgifter inom det här projektet? 

 

El-konsult: Vi är el-konsult. Vi ritar allt. Både el, tele och kanalisation. Allt elektriskt. 

 

Johan: Hur kommer det sig att just ditt företag blev delaktigt i det här projektet? 

 

El-konsult: Ah, vi har jobbat åt JM alla år. Så att… vi var med på det här projektet redan när det startade 

upp, när det startade för länge sen. 

 

Johan: Ah, så det var JM som handlade upp er då? 

 

El-konsult: Ja 

 

Johan: Har du arbetat med någon eller några av de här inblandade företagen tidigare? 

 

El-konsult: Ja det har ju hänt 

 

Johan: Vilka har du jobbat med tidigare? 

 

El-konsult: Jag har nog jobbat med alla, på något sätt 

 

Johan: Har du några erfarenheter från något tidigare projekt som du vill dela med dig av? 

 

El-konsult: Nej, inget speciellt. 

 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för kommunikation inom projektet? 

 

El-konsult: Ja, det är mail och telefon. Och möten. 

 

Johan: Och det är samma då det är internt för er, mellan projektgaranti eller de övriga konsulterna då? 

 

El-konsult: Ja 

 

Johan: Har ni någon form av gemensam databas eller någonting? 

 

El-konsult: Vi har ju intercopy. 
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Johan: Vilka krav ställs för kommunikation inom projektet? Krav som ställs på verktyg och rutiner 

som ska användas och sådant? 

 

El-konsult: Ja, det är egentligen Intercopy. Det är det att man lägger ut modeller så att alla får information 

när man ändrar något och så. Att det alltid ska ligga fräscha modeller ute är tanken. 

 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för att samordna de här olika konsulternas handlingar och 

ritningar? 

 

El-konsult: Nej, det är att man kontrollerar då. 

 

Johan: Gör man det i något speciellt program eller sitter man.. 

 

El-konsult: Nej 

 

Johan: Gör man det per möten då att man sitter gemensamt och går igenom dem eller hur.. 

 

El-konsult: Ja, det har ju hänt också. Men annars sitter jag själv och läser VVS-ritningarna och kollar. 

Hämtar in deras modeller i vår modell så att säga. 

 

Johan: Jaha, ok… Juste, för de lägger upp sina modeller då där på Intercopy som du hämtar ner? 

 

El-konsult: Ja 

 

Johan: Så det är så det fungerar? 

 

El-konsult: Ja, så jag har ju alla deras sista modeller i min dator. Jag hämtar hem dem. Om man gör 

någonting som man behöver granska då tar man hans modell och kollar på den. 

 

Johan: Ja, jag förstår… Hur tycker du att det funkar? 

 

El-konsult: Ja det är ju så vi jobbar i alla jobb kan man säga… 

 

Johan: Tycker du att det funkar bra det här med att… läggs det upp? Upplever du att man håller man 

sig a’jour med alla handlingar? 

 

El-konsult: Ja, både ja och nej. Det gör man när man tycker att man behöver. 

 

Johan: Ah, ok 

 

El-konsult: Annars får man jobba med projektet dygnet runt, så att säga. Och det finns det inte utrymme 

för. 

 

Johan: Jag förstår… 

 

El-konsult: Det blir punktinsatser 

 

Johan: Har ni fått använda er av några nya rutiner och verktyg, några som ni inte arbetat med tidigare, 

i projektet? 

 

El-konsult: Nej 

 

Johan: Själva samgranskningen av alla konsulters handlingar. Hur gör ni det när ni samgranskar, 

utöver det där, som du då individuellt kollar på deras.. 

 

El-konsult: Ja, det är ju den där individuella kollen som är någonting så att säga värt, egentligen. När man 

sitter på möten… det händer inte så djävla mycket. Själv sitter man ju och går igenom varenda 

meter liksom, på ritningen 
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Johan: Jaha, det blir lite mer noggranna genomgångar då du får göra det själv? 

 

El-konsult: Ja, det är absolut den bästa metoden, genom alla år, att vi har VVS-modellerna tända på våra 

ritningar. Så ser vi liksom alla kritiska punkter… direkt 

 

Johan: Ja, då förstår jag också att det ställer höga krav på att man har det som är aktuellt, ja? 

 

El-konsult: Ja, juste 

 

Johan: Hur upplever du att samordning och kommunikation fungerar mellan konsulterna? 

 

El-konsult: Ja, det funkar nog ganska bra 

 

Johan: Ja.. 

 

El-konsult: Ja, man samordnar ju mest innan det blir liksom skarp bygghandling av det 

 

Johan: Ah ok.. 

 

El-konsult: I det skedet, innan man släpper ifrån sig… då vill man ju ha det bra. Det som händer efter 

under byggtiden, det blir ju lite sämre samgranskat. 

 

Johan: Jaha, okej okej 

 

El-konsult: Det är ju egentligen på grund av… Det händer ju grejer hela tiden och man kan ju inte vara 

med överallt. Det ligger lite i sakens natur, det blir för dyrt på något vis, om man ska följa upp 

alla ändringar som sker i projektet så att det eventuellt kan… krocka med något annat. Man får 

lov att släppa det lite, så att säga. 

 

Johan: Hur tillämpas BIM eller 3D-ritningar i det här projektet? 

 

El-konsult: Ja, vi har ju inte ritat i 3D. 

 

Johan: Ni har inte det? 

 

 

El-konsult: Nej… Vi har överserat att vi har VVS och en elstege på samma ställe då måste vi kontrollera 

höjderna 

 

Johan: Okej, och då gör ni det fortfarande via 2D-ritningar? Att ni kontrollerar med höjden och det 

där.. 

 

El-konsult: Ja, juste. 

 

Johan: Hur uppdaterar varje konsult de andra konsulterna med sina nya projekteringshandlingar? Var 

det just via den här… Intercopy då som du nämnde? Det är inget annat som tillämpas? 

 

El-konsult: Nej, man kan ju om man har något specifikt så kan man skicka till varandra direkt liksom och 

fråga: Vi tänkte ju liksom flytta grejer här och…det ser lite trångt ut här och… Då får man 

samordna det, liksom.  

 

Johan: Hur säkerhetsställer man då att alla konsulter har uppdaterade handlingar och underlag från de 

övriga konsulterna och beställaren? Kan man säkerhetsställa det på något sätt? 

 

El-konsult: Nej, det att säkerhetsställa det att… alla ska ju lägga ut liksom nya dwg:er när man har gjort 

större ändringar. Så att det alltid finns färska. Men säkerhetsställa, ja… Det vet jag inte. 

 

Johan: Nej, okej, jag förstår.. 

 

El-konsult: Man skickar ju inte ut nya dwg:er om man liksom ändrar två prickar på en ritning. Det är lite 
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upp till var och en att känna att ”det här är betydelsefullt”. 

 

Johan: Sådana här handlingar som inte är kompletta, när man ändå måste ta ett beslut, vid exempelvis 

ett samordningsmöte… Till exempel om höjden som inte är fastställd… Hur gör man då? 

 

El-konsult: Ja, då får man liksom släppa det och försöka att komma tillbaka till det senare när det satt sig 

 

Johan: Ja, okej… Så det blir att man skjuter på det beslutet till ett senare tillfälle helt enkelt? 

 

El-konsult: Ja, om det inte handlar liksom ett beslut för mig om vilken höjd jag ska sätta en stege på, på 

ett ställe, och jag inte kan den höjden där så att… Vi måste ju liksom få ut handlingar och de 

skriker i produktionen… Så ibland får man skicka grejer som inte är hundra procent komplett 

så att… De vill ha ut. Det är så man lirkar med hela tiden med allting lite grann. Tyvärr, men 

så funkar det ungefär… 

 

Johan: Det är så verkligheten ser ut alltså? 

 

El-konsult: Ja, faktiskt… Perfekta projektet, där man i lugn och ro kan projektera varenda detalj… det 

finns inte liksom. Det är tiden och pengarna som inte räcker till. I princip. 

 

Johan: Hur rapporterar ni avvikelser? Vilka parter är det som får informationen om avvikelser och i 

vilken form rapporteras dem? 

 

El-konsult: Ja… Det beror ju på vilka avvikelser det är… Är det någon lite större ändring som är på 

gång… då blir det säkert något möte runt det och så. Och protokoll. Så att… det är väl så. 

Annars är det ju PM som gäller. Om jag nämnde någonting så… det är ju PM och 

dokumenterat. 

 

Johan: Vem är det som får det här PM:et då? 

 

El-konsult: Det går ut till alla. Så om jag ändrar någonting i handlingen då blir det ett PM som jag skickar 

ut, med revidering. Det går ju till alla. 

 

Johan: Vilken typ av möten är det som ni deltar i inom det här projektet? 

 

El-konsult: Från början är det ju projekteringsmöten, då är ju alla projektörer med. Fram till 

bygghandling. Sen är det ju mer möten då man är berörd, de man kallas in på. Sen kan det ju 

vara någonting man måste ändra och så, och då måste man kalla in hela gruppen. Om man ska 

ändra ett trapphus eller någonting som… Då måste ju alla in igen och så. 

 

Johan: Dem här mötena och så… Hur upplever du upplägget på mötena? Finns det någonting, 

spontant, som du skulle vilja förändra? Eller, fungerar det felfritt? 

 

El-konsult: Nej men… Det är nog svårt att göra något bättre av det, tror jag också. Det är mycket frågor 

och alla har ju frågor till varandra så att… Det är svårt. Man kan ju tycka att man sitter för 

mycket, sitter av onödigt mycket tid på möten liksom. Skulle vilja riva av mina frågor först, så 

kunde jag gå sen men… det vill väl alla ungefär så att… ja. 

 

Johan: Jag förstår, det blir svårt att göra någon konkret förbättring där? 

 

El-konsult: Ja… Generellt sett så känner man ju i projekt att det ju är för mycket mötestid egentligen. 

 

Johan: För mycket mötestid? 

 

El-konsult: Ja man sitter på mötena och så… är det liksom väl en kvart som är intressant för en själv igen. 

Så har man vart där tre timmar. Men det är ju… gruppen behöver ju vara samlad. Det är ju 

svårt att göra någonting åt men… En bra metod skulle jag säga är att köra lite mindre möten i 

mindre grupper.  Ofta så… vissa kör ju lite den stilen att en kör möten bara med A, VVS och 

el. Det kan vara mycket markfrågor som nästan bara mark är intresserade av liksom, där vi har 

väldigt lite. 
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Johan: Jag förstår… Så det blir lite mindre möten som är lite mer nischade åt.. 

 

El-konsult: Ja precis, det är en ganska bra metod… vi kör nischade. Då blir det mindre mötestid på 

projekten. Då har man ett möte där man liksom kör kategorier mot varandra. A och K är 

ganska ofta intresserade av varandra… och VVS och el… och VVS, el och A. Det är dumt att 

hela gruppen. Det kan va med akustiker, och brand och allt möjligt… Det kan sitta med tio 

olika yrkeskategorier vid ett jättemöte och… ja. Sådär kan man nog effektivisera lite 

mötestekniken, egentligen. 

 

Johan: Ja… Då kommer jag in på det där med att finns det något som Projektgaranti skulle kunna 

ändra för att underlätta samordningen? Gällande verktyg och rutiner och sådär? 

 

El-konsult: Ja, men det var ju egentligen det då. 

 

Johan: Precis, det där med mötena då? 

 

El-konsult: Ja, mindre gruppmöten. Korta, effektiva möten. Det skulle kunna vara en ganska bra punkt. 

 

Johan: Ja, precis… Har du några övriga tankar kring projektering och samordning? 

 

El-konsult: Nej det har jag inte. Jag kan ju säga såhär… jag är kanske lite gammalmodig men… jag har ju 

suttit i 3D-projekt och så då man ska sitta och köra allting på 3D och… sitta och samordna 

allting med, varje vecka och det… det är oerhört tungrott och det drar enormt ut på tiden. Så 

jag är inte riktigt för det, faktiskt. 

 

Johan: Nej, okej… Jag förstår… Det blir liksom, mycket mer komplext då på något sätt eller? 

 

El-konsult: Ja, på något vis. Och du ska härvas och så för mycket… Vi kan lösa det på ett mycket enklare 

sätt själva. Vi fixar det liksom, så är det klart. 

 

Johan: Ja, jag förstår.. 

 

El-konsult: Då behöver man liksom inte sitta femton man, dagar runt… Det som man tar vid skrivbordet 

på en timme. Så… vi är lite emot den typ av proja. Det låter mycket fint, men vi har inte sett 

att det finns någon stor vinning men det. 
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Johan: När ni blev delaktiga i projektet för några år sedan, så tog ni över efter en annan konsultfirma. 

Hur kommer det sig att just ni tog över och hur gick den övergången? 

 

VVS-

konsult 

Jag misstänker att det var så att dem hade en konsultfirma… eller att han började att jobba här 

 

Johan: Jaha, okej… Så när han började jobba hos er, så fick ni med er det projektet också? 

 

VVS-

konsult: 

Jag misstänker att det var så… inte helt hundra, men jag tror det är så. Och den övergången är ju 

aldrig smidig då man tar över någonting från en annan konsult. Speciellt om det blir senare desto 

svårare… Nej, men det finns ju alltid lite problem med att ta över en annan handling men det gör 

man ju ibland, så det är inget konstigt med det 

 

Johan: Sen det här med olika verktyg och rutiner som används för kommunikationen mellan konsulterna. 

Då skrev du att ni använder Intercopy… Att du har försökt att introducera Lync men att gruppen 

inte var riktigt mogen för det..? 

 

VVS-

konsult: 

Nej, det fanns ett visst motstånd där, känner jag. Men det funkar ganska bra med 

samordningsmöten istället… Ofta så… Vi använder ju Lync ganska mycket, till exempel, som 

passar då för att kunna dela skärmar och visa ritningar… på dem bitarna. Istället för att träffas. 

Funkar faktiskt bra, speciellt om man jobbar med folk som sitter ute i landet. 

 

Johan: Men det här med Intercopy då, är det något som du har använt tidigare? 

 

VVS-

konsult: 

Hmm, jag har kört det… två projekt, tror jag. Alla… det finns ju lite olika sådana som där som är 

typ likadana. Man lägger upp sina på... olika projektplatser liksom. Jobbar man åt Skanska så 

heter dem någonting annat istället bara…. Ja, det finns ju ett gäng olika. 

 

Johan: Jag förstår… Men hur är Lync fördelaktigt jämfört med Intercopy? 

 

VVS-

konsult: 

Med Lync kan du dela din skärm på en gång. Du sitter och ritar på någonting, då kan du ju koppla 

upp din skärm mot någon annans skärm och då ser du samma sak. Då kan du skissa på skärmen 

vad det är… du kan dessutom gå runt i 3D-modellen tillsammans och titta upp och ner, vänster 

och höger… Det här Intercopy, det är där gruppen… pappersfil, där du ska titta på den, liksom. 

Det är inte alls samma… när du ska liksom… det ligger ju efter, alltså det... Du lägger upp 

någonting och så kanske du inte lägger upp någonting igen förrän om en månad. Då kan det ha 

hänt väldigt mycket… emellan där. Det du delar över skärmarna på en gång, det är ju det du sitter 

och ritar på… idag precis. 

 

Johan: Jag förstår… 

 

VVS-

konsult: 

Även vad som kommer framöver. Du kan ju göra olika saker… Du ligger där, jag ligger här, vem 

ska under, vem ska över… Hur ska vi göra samordningen, liksom. Det är som att sitta vid ett 

bord, egentligen. Och så tittar du på en gemensam ritning. Och så skissar du. 

 

Johan: Jag förstår… Man jobbar då mer tillsammans direkt då, helt enkelt? 
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VVS-

konsult: 

Ja, eh, momentant. Det är liksom… live.  

 

Johan: Är det några speciella ofrånkomliga krav som ställs på kommunikationen inom projektet? 

 

VVS-

konsult: 

Ja, det är ju att man lägger upp ritningar allteftersom. Att man svarar på mail, telefon… och dem 

bitarna. Att man är tillgänglig… för frågor 

 

Johan: Det här med samgranskningen av olika konsulters handlingar, hur sker den rent praktiskt? 

 

VVS-

konsult: 

I möten. Alltså, man träffas fysiskt och tittar på ritningarna. Och den sker ju med planer, alltså 

ritningar i plan. Linjer på papper och så försöker man gissa hur det kommer att gå. 

 

Johan: Ah, okej. Men om det sker några avvikelser, hur rapporterar ni det då? 

 

VVS-

konsult: 

Om det är någonting som inte är som det ska? 

 

Johan: Ja, precis… 

 

VVS-

konsult: 

Ja, men det är väl respektive konsult som får gå hem och justera 

 

Johan: Ah, okej. Men om nu ni upptäcker någon form av avvikelse, rapporterar ni det till… nu tänker jag 

inte om man enbart sitter på mötet och upptäcker utan… 

 

VVS-

konsult: 

Om vi ser en avvikelse från vadå, från något styrande dokument eller… vilka avvikelser tänker 

du? 

 

Johan: Jag tänkte mer… Syftar  på… Om det kommer några avvikelser i era handlingar som ni jobbar 

med och ni behöver rapportera dem avvikelserna? 

 

VVS-

konsult: 

Men avvikelser från vad? Avvikelser från…? 

 

Johan: Den ursprungliga planen lite mer...Om det kommer upp någonting…? 

 

VVS-

konsult: 

Du tänker på… Ursprungliga planen… Då tänker man på föregående… om man har gjort en 

systemhandling och skrivit någonting och så gör man en bygghandling och så vill man ändra 

någonting? 

 

Johan: Ja precis, någon form av avvikelse där då… 

 

VVS-

konsult: 

Eh… I det här projektet så har man väl… Jag vet inte hur mycket man… ah… Du menar hur 

mycket man… hur mycket beställaren har vart med?  

 

Johan: Ja, eller liksom… Om du ska rapportera en sån här avvikelse, vem vänder du dig till då? Vi har 

hört om att detta skickas ut genom PM till alla parter? 

 

VVS-

konsult: 

Jaha så ja, men det, det är vanlig PM-rapportering, det är inget konstigt. Vanlig PM-hantering, 

den följer liksom standard inom byggbranschen. Man uppdaterar ritningar och man… ah. Skriver 

sitt PM och PM-text och förteckningarna uppdateras och skickas ut med ritningarna och så… ja. 

Om det inte är något… om det är ganska normalt. 

 

Johan: Ah, okej… Du verkar benämna det som problematiskt att det har varit 2D-projektering. Vilken 

problematik har uppkommit till projektet till följd av det? 

 

VVS-

konsult: 

Det är ju betydligt svårare att samordna någonting i 2D. När du kör i 3D så kan du ju… får du se 

hur det krockar egentligen i 3D. Du får en helt annan uppfattning om det du ska bygga om du har 

en 3D-modell istället för en 2D-ritning.  

 

Johan: Ja… 

 



70 
 

VVS-

konsult: 

Det är ju svårt att om det är väldigt installationstätt att se om det krockar eller inte om man 

projekterar i 2D. 

 

Johan: Ja precis… Men det här med hur BIM tillämpas i projekten… För det tillämpas ju inte… Men när 

ni projekterar i 2D, använder ni ändå 3D när ni ritar internt? 

 

VVS-

konsult: 

Ja, jo, det gör vi. Vi har ju bara sådana verktyg. Vi har ju inget 2D-verktyg. 

 

Johan: Nej, för vi såg ju lite där på mötet att ni hade 3D-modeller… 

 

VVS-

konsult: 

Jo men, vi går ju inte och… det har man ju gjort i tio år så det finns inget annat alternativ. Men 

det är ju en fördel att i nya projekt så arbetar ju alla konsulter i 3D. Då får man ju ett helt annat, 

oftast mycket bättre, resultat. 

 

Johan: Ja, okej. Hade det inte gått att överföra sådana här tidigare handlingar till 3D… Jag tänker på de 

här 2D-handlingarna? 

 

VVS-

konsult: 

Jo, men det kanske skulle ha gått. Men då skulle ju någon satt ner foten…Det är svårt det där, när 

det är...det blir ju liksom…Någon gång måste ju någon sätta ner foten och säga att ”Nä, nu får vi 

göra om och göra i 3D”. Men, kanske att, det beror ju på vilka människor… konsulter som är 

inblandade. Vissa konsulter är ju mer traditionella och andra är kanske lite mera… Alla nya 

projekt går ju i 3D, men det började ju för tio år sedan det här projektet tror jag. Då var det väl 

naturligt att A och K ritar ut tvådimensionella detaljer och sektioner… Men riktigt så är det ju 

inte nu längre 

 

Johan: Nej jag förstår, jag förstår. Det här med nya handlingar och sånt som läggs ut på Intercopy… hur 

säkerhetsställs det att alla konsulter har uppdaterade handlingar eller underlag för det? 

 

VVS-

konsult: 

Nej det är väl… det har vart lite… var och ens eget ansvar att hämta det senaste från Intercopy 

 

Johan: Okej, så det ligger upp till var och en att… man har ansvar för att ha det som är aktuellt? 

 

VVS-

konsult: 

Ja 

 

Johan: Det här med handlingar som inte är kompletta när man måste fatta beslut… Så om man inte har 

redovisat sina installationer vid samordningen så borde man ta den plats som finns över nämnde 

du tidigare* men det är inte så det fungerar i praktiken, eller? 

 

VVS-

konsult: 

Det är svårt om det är någon som släpar efter väldigt mycket… det brukar ju bli… det skadar ju 

ofta allihopa. Då brukar ju projektet bli lite… svårt. Om det är nån som inte har ritat ut sina 

grejer. Då brukar det ju… det blir problem, oftast. Det bästa är ju om alla ligger i fas och… ja 

 

Johan: Men blir det då ofta så att den personen som… eller den disciplinen ska jag säga… 

 

VVS-

konsult: 

Ah, alltså. Jag kanske tar i lite men det blir ju ofta att någon annan får flytta någonting… Ah, 

vissa större grejer måste ju komma fram. Det blir ju gnälligt om K har glömt någon balk som ska 

gå igenom allting… det blir ganska gnälligt om han kommer in med den sen. 

 

Johan: Ja, jag förstår. Det påverkar ju så många andra då med… 

 

VVS-

konsult: 

Ja… 

 

Johan: Men utöver dem här samordningsmötena och så… Vilka möten närvarar du på i projektet? 

 

VVS-

konsult: 

Jag har väl gått på projekteringsmöten och samordningsmöten och… ja på de flesta möten. 

 

Johan: Ja, okej… Hur upplever du generellt att sådana här möten fungerar? 

 

VVS-

konsult: 

Nä, dem funkar väl bra tycker jag. 
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Johan: Inga speciella upplevelser sådär kring mötena sådär eller? 

 

VVS-

konsult: 

Nej, det finns inte så mycket att säga om det. Just de här mötena som man har i byggbodarna… 

Den tekniska utrustningen till byggbodarna är  väl kanske inte är den bästa då om man jämför 

med att sitta på ett större kontor med bra mötesrum, bra skärmar, projektorer och snabbare 

uppkoppling och sådär. En byggbod är ju begränsad i vad man kan ta tag i liksom 

 

Johan: Ja… precis… 

 

VVS-

konsult: 

Ja, annars så har du ju närheten till bygget då som du kan titta på 

 

Johan: Ja, det är ju klart, det finns ju både för- och nackdelar där då? 

 

VVS-

konsult: 

Ja precis… Nej jag måste nog ta och… vi har grejer som måste skickas ut idag. Jag ska snart gå… 

 

Johan: Ja, en sista, avslutande fråga tänkte jag… Om det finns något konkret just nu som Projektgaranti 

skulle kunna göra för att underlätta för samordningen. 

 

VVS-

konsult: 

Hmm… Nu börjar ju projektet att dra sig mot sitt slut… Så… Eh… Det är ju inte jättemycket 

kvar i projektet så… det får man kanske nästan fundera till nästa projekt då om man 

kan…förbättra. Om man säger så. Då är det väl… i nästa projekt så, om man kommer att göra 

någonting med dem blir det ju naturligt att man jobbar i 3D, man… ja, men det är väl mitt största 

tips inför nästa projekt. 

 

Johan: Ja, jag förstår… Du har inga övriga tankar kring projektering och samordning eller sådär? 

 

VVS-

konsult: 

Asså om man... Ja, nej, inget jag kan komma på, haha 
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Johan: Vilken yrkesroll har du i det här projektet? 

 

Arkitekt: Jag är arkitekt 

 

Johan: Hur många år har du jobbat som arkitekt? 

 

Arkitekt: Oj… Ja… I typ sjutton år 

 

Johan: Då har du mycket erfarenhet av olika projekt, kan jag tänka mig? 

 

Arkitekt: Ja, lite olika 

 

Johan: Vad har ni för åtagande och uppgifter inom just det här projektet? 

 

Arkitekt: I det här projektet är det vi två arkitekter som samarbetar med den ansvariga arkitekten för det är 

hans uppdrag. Sen har då vi då tillsammans med honom drivit det här projektet. Så vi har väl 

liksom haft handläggande roller allihopa, men det är han som är den ansvariga arkitekten, så att 

säga 

 

Johan: Har du arbetat med något eller några av de här inblandade företagen tidigare? 

 

Arkitekt: Alltså, du menar de andra konsulterna? 

 

Johan: Ja, eller Projektgaranti eller… 

 

Arkitekt: Nej det har jag inte gjort 

 

Johan: Okej, så det är helt nytt allting 

 

Arkitekt: Ja 

 

Johan: Okej… Vilka verktyg och rutiner används för kommunikation inom det här projektet? Alltså, till 

exempel Revit, Navis Work, eller gemensamma databaser och…? 

 

Arkitekt: Ja, vi använder Intercopy då för gemensamma databaser… Och sen så sitter vi i olika program och 

det har inte 3D-projekterats. Alltså, vissa har ju gjort det ändå men själva hela är inte uppbyggt i 3D 

i projektet… sen har det blivit det nu. För vi har ju ritat i både AutoCAD och ArchiCAD. Och 

andra har väl ritat i AutoCAD… jag vet inte riktigt vad dem har. Så kommunikationen har varit 

över dwg och hjälp av den här… Intercopys databas då. Sen har vi också mailat filer och sådär till 

varandra, har vi varit ganska måna om det. Man blir kanske lite mer uppmärksam om man får 

meddelande mer direkt från någon med filer och sådär 
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Johan: Ja, jag förstår, jag förstår… Men dem här verktygen, är det liksom både med Projektgaranti, de 

övriga konsulterna och internt också då…att ni kör samma metoder för allt? 

 

Arkitekt: Mmm, ja det är ju ingen metod egentligen skulle jag vilja säga, utan Intercopy är ju bara en… 

lagringsenhet kan man väl säga… 

 

Johan: Ja förlåt, jag tänkte mer på verktyg, precis 

 

Arkitekt: I projektet så är det ofta folk som inte läser CAD-filer så då har man också fått göra mycket Pdf:er, 

så är det ju, om det är det du tänker på? Men också kommunikation genom…ja…som vanligt. Men 

tänkte du på något speciellt eller? Att du…? 

 

Johan: Nej, alltså, lite mer bara vilka verktyg som används helt enkelt. 

 

Arkitekt: Ja… alltså… i det här projektet… Mycket har… kommentarer och så på ritningar sker för hand på 

Pdf:er eller i datorn på Pdf:er eller så och så har man skickat tillbaks. Vi har haft mycket mindre av 

datorkontroller av krockar och sådär…men lite sånt har det varit också. Ja, alltså, samordningsfiler. 

 

Johan: Ja, okej… Vilka kravs ställs gällande den här kommunikationen i projektet. Alltså, krav som ställs 

på rutiner och verktyg och sånt där. 

 

Arkitekt: Ja alltså, det har ju utvecklats lite under gång… Så nu finns det liksom krav, eller har funnits ett par 

år, men det tog ett tag innan det blev satt riktigt och då är det krav på hur man skall lägga upp filer 

och hur det liksom skall hanteras och vilka som ska få utskick och rutiner kring det. Ja sen har det 

liksom… ja… ja, annars vet jag inte riktigt om det har funnits andra rutiner… 

 

Johan: Vilka rutiner och verktyg används för att samordna olika konsulters handlingar och ritningar? 

 

Arkitekt: Ja, det har ju varit lite olika… Vi har liksom ganska ofta legat i osynk också när det gäller utskick 

och sådär, men vi har både haft liksom CAD-samordning i… sammanställning av allas discipliner 

och utskrifter och det och ibland har vi också suttit i datorn…men annars så är ju rutinen att man tar 

in dem andras filer i sin fil liksom 

 

Johan: Ja.. 

 

Arkitekt: Och samordningen har skett ganska traditionellt också med bara… kommentarer på varandras 

handlingar, skulle jag säga. Och först mot slutet av projektet har det blivit lite mer av 3D-

samordning.  

 

Johan: Ja… Okej, okej 

 

Arkitekt: För då har vi fått… Då har det liksom kommit in andra konsulter och discipliner som har liksom 

Bergrummet plötsligt har ritat upp i 3D… Det skulle vi också ha gjort från början men det har man 

tagit bort för att det blev en för dyr kostnad. Och sedan har det kommit till mer och mer ju längre 

man har kommit, så att säga. Men det tror jag hade nog förenklat projekteringen en hel del.. 

 

Johan: Okej… Är det några rutiner eller verktyg i det här projektet som ni inte har arbetat med tidigare. 

 

Arkitekt: Nej, egentligen inte. 

 

Johan: Hur sker själva samgranskningen av konsulters handlingar och ritningar? Är det genom CAD, 

Navis eller har ni papper när ni sitter vid möten…? 

 

Arkitekt: Ja det är ju mer papper och så har det skett lite grann på datorskärm med…både i 3D och 2D men 

egentligen mera samplottring på papper. Både och då, kan man säga, men generellt skulle jag säga 

lite för lite av den sortens samordningsmöten. 

 

Johan: Hur upplever du att samordningen och kommunikationen fungerar mellan de olika konsulterna? 

 

Arkitekt: Ja det är olika, haha. På grund av olika arbetsbelastning i det här projektet från de olika konsulterna 
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men också man har legat lite i ofas så det har varit ganska komplicerat med samordningen. Ibland 

så har ens ansvarsområde varit lite otydligt… eller, ansvarsfördelningen har varit det. Jag kan nog 

ibland tycka att det har gått lite hackigt med samordningen. 

 

Johan: Ja… 

 

Arkitekt: Ja, så att information har kommit liksom försent… eller, ja, det har gått lite trögt. Men det är ju ett 

stort projekt också så det kanske är så att det är… det blir trögt. Sen har det liksom bytts konsulter 

också lite grann i projektet och det förenklar ju inte saken. Och att det är ett projekt som har pågått i 

femton år, nästan, vilket gör att det finns en massa beslut eller sanningar i projektet som, som ligger 

kvar sen förut som kanske inte… som egentligen inte borde gälla. Många omskissningar och sådär 

så att… ja… Ganska svårt. 

 

Johan: Ja, jag kan tänka mig det… 

 

Arkitekt: I och med att det är ett ombyggnadsprojekt också så finns det ofta ganska osäkra faktorer. Och då 

blir det också svårt då med en… vad ska man säga… den som äger projektet säg är inte van vid att 

driva sådana projekt så skulle jag säga…men det vet jag inte om dem skulle vilja gå med på, haha 

 

Johan: Hur tillämpas BIM eller 3D-ritningar i det här projektet? 

 

Arkitekt: I BIM… ingenting faktiskt. Inte hos oss i alla fall och jag tror inte… ja det kanske har förekommit 

på något sätt, men inte hos oss. Och 3D… också väldigt lite. Tyvärr… Eftersom inte… A:s modell 

är uppbyggt i 3D och vi fick inte pengar för det heller. Eftersom projektet är så pass gammalt 

bygger det liksom på linjeritningar från… tjugohundra…tre, kanske eller så. 

 

Johan: Okej, jag förstår. Hur uppdaterar varje konsult de andra konsulterna med sina nya 

projekteringshandlingar. Sker det på rutin, kontinuerligt eller vid behov…? 

 

Arkitekt: Ah, kontinu…ja det är lite olika där. Nya modeller ska ju alltid läggas ut på Intercopy, men 

det…ibland…och då skickas ut….ja det kanske inte är helt tydliga rutiner där… Vi har liksom 

försökt att molna in alla våra revideringar men det kan ändå vara svårt eftersom projektet är så stort 

att, att förstå vad som berör en eller inte, men ja…vi har också haft rutiner, från A:s sida då, att 

göra skisser på stora planer och tala om vad som är på gång och vad som håller på att ändras och 

vad som har hänt liksom. Att försöka liksom, uppdatera alltså rent på…med text och skiss, 

liksom…alla om var det händer saker. Så har det varit. 

 

Johan: Hur säkerhetsställs det att alla konsulter har uppdaterade handlingar eller underlag? 

 

Arkitekt: Ja, Det undrar jag också faktiskt, haha. Och att man inte har missat någonting…Ja, det kan man...vi 

har alltså gått igenom dem andras handlingar ganska mycket och upptäcker ibland 

då…samordnings…eller missar, för det händer ju hela tiden så klart. På något sätt har vi tagit på 

oss lite grann sånt ansvar även om det egentligen inte har legat på oss, men det är ju mer för att man 

vill se att det slagit igenom det man har upptäckt innan.. Och sen…så lite informellt så har väl det 

skett lite allmänna synpunkter på varandras handlingar men hur det…Jag vet inte hur man ska säga 

att det säkerhetsställs…faktiskt. Jag kan inte… jag kan inte komma på nu hur det egentligen går till. 

Jag kan bara säga hur det går till hos oss, att vi ser till att hämta dem senaste modellerna och sådär. 

Men det där kanske har varit lite problematiskt faktiskt eftersom att vi jobbat med det så ojämnt, 

mot slutet här i alla fall. Så handlingarna är liksom inte helt i synk. Dem som finns ute på 

arbetsplatsen ens… Det kan nog vara lite problematiskt. 

 

Johan: Ja, okej… Hur hanteras det när handlingar som inte är kompletta när man måste fatta ett beslut, till 

exempel vid ett samordningsmöte? 

 

Arkitekt: Ja, det vet jag inte riktigt hur jag ska svara. Eh, ja, det kan ju vara ett problem. För när man väl 

kompletterar en handling så märker man andra aspekter av problemet. Det hände väl också på det 

där mötet som vi hade, att man, liksom inte har allting klart för sig förrän man verkligen 

projekterar. Men är det så du menar, eller? 

 

Johan: Ja, jag tänkte väl så mera att om man sitter vid ett läge där man måste fatta ett beslut och 
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handlingarna inte är kompletta…?¨ 

 

Arkitekt: Ja, då får man väl ju fortsätta projektera, tänker jag. Men jag kan mycket väl tänka mig att man tar 

beslut lite dumt, lite förhastat, bara för att man måste ta det beslutet. Det är ju aldrig bra. Då brukar 

man väl få ändra det sen då om det inte funkar. Men… jag kan inte riktigt förstå, om du kan ge mig 

ett bra exempel? 

 

Johan: Det var det vi syftade på också, som du svarade så… 

 

Arkitekt: Det med det här projektet… det som har varit svårt… det är ju att eftersom vi var tvungna att 

projektera innan vi hade rivit där vi skulle riva sen så vet man ju inte hur någonting ser ut då får 

man ju ta beslut på ett dåligt underlag helt enkelt. Men så är det ju vid renovering, ofta, eller 

ombyggnad. Men det är klart att det ibland har varit gissningar som inte är korrekta eller… eh, ja. 

Eftersom man har med berg att göra också så har man svårt att bedöma bergets hållbarhet och 

sådär. Och när man väl skjuter ut berget och det inte blir som man har tänkt sig… Så det är ju 

mycket det också som kan påverka. Då får man liksom vara lite abstrakt i sin projektering så att 

man är… principiell, så att säga 

 

Johan: Jag förstår… Men det här med… uppkommer avvikelser hur rapporterar ni då det? Vilka parter är 

det som får det och i vilken form? Är det rapporter eller PM som det sker genom? 

 

Arkitekt: Ja, det är nog ganska informellt. Man får veta saker per mail typ eller per telefon att någonting har 

hänt och sedan förblir det kanske då en beställning av ett tilläggsarbete eller en fortsatt projektering 

på något område där det då har ändrats… förutsättningarna. 

 

Johan: Ja.. 

 

Arkitekt: Och sedan görs ju PM, så klart, men det är ett vanligt revideringsförfarande i liksom… på 

handlingen så att det har inte varit några speciella formella rutiner för att rapportera på det sätt som 

du menade nu, tror jag. Däremot så har väl vi… alltså man försöker väl vara lite formell ibland när 

man just tvingas ge besked per mail…försöka få det att vara ett riktigt dokument och inte bara ett 

mail, bara för att det ska få tyngd liksom, eller för att man vill att det ska vara daterat ordentligt och 

det. Man gör det för sin egen skull… Skickar ut saker. 

 

Johan: Ja men, jag förstår… Jag förstår… Vilken typ av möten deltar ni i inom det här projektet? 

 

Arkitekt: Ja du, det har hållit på så långt det här… Så det är både projekteringsmöten och sen nu  i efterhand 

nu så har det varit lite..alltså…möten på plats då, under bygget då… Ja alltså, alla dem möten som 

har varit har vi varit med på i princip. Kanske inte på projektledningsmötena. Så var det från början 

lite grann men så delades det väl upp. 

 

Johan: Hur upplever du mötena och kanske framförallt deras upplägg? Är det någonting som du skulle 

vilja förändra eller är det någonting som fungerar felfritt? 

 

Arkitekt: Det fungerar absolut inte felfritt. Det är oftast ett sådant otroligt långt djävla tjatande om alla andra 

plotter som redan är avklarade. Det är ju så man gör, man börjar på punkt ett varenda gång. Och, 

eftersom att det är projekteringsmöten så är det ju inte arbetsmöten, men det är liksom oftast dem 

enda gångerna då alla konsulter träffas så därför skulle man ha behövt ha möten där man har en 

större fördjupning i olika frågor, men egentligen handlar det bara om att lyfta frågor och liksom 

lägga över ansvaret på någon att ta hand om den frågan. Så förutom projekteringsmöten borde det 

kanske ha varit lite ofta och tätare arbetsmöten i projektet för att man just måste ta hand om saker. 

Och det är svårt om det då alltid saknas någon disciplin på mötena eller när man har telefonmöten 

och så. Det är klart att det har skett möten mellan konsulterna som inte har varit på... med 

projektledning och sådär, det är klart det gör, men ibland behövs dem där formella mötena också. 

När man också kan… jobba med saker 

 

Johan: Finns det något som projektgaranti skulle kunna göra för att förbättra samordningen mellan 

konsulterna? Till exempel verktyg eller rutiner? 

 

Arkitekt: Åh, det finns det säkert men… det här är ett så speciellt projekt det här, så det är svårt och… så jag 
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menar, i det här fallet så är det svårt då det vart så många led av beslut också att det…det är inte. 

Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. 

 

Johan: Har du några övriga tankar kring projektering och samordning? 

 

Arkitekt: Ja, det har jag faktiskt… men jag… just nu är jag helt tom i huvudet, haha 

 

Johan: Jag förstår… 

 

Arkitekt: Ja men, ibland är det lite otydligt i hur…i vilket samordningsansvar man har och ibland har man det 

inte när man ändå förväntas ha gjort det, om du förstår. Alltså det är lite…det kan finnas lite 

otydligheter i den som verkligen ska ta hand om frågor. Så har det varit, tycker jag, i projektet. Sen 

då det löper över så lång tid så vet man inte heller sen när problem uppstår vad orsaken är om det är 

någonting som är missat eller om det är felprojekterat. Alltså att, det är svårt att, förstå varför det 

har blivit fel. Ibland så har kanske ansvarsfördelningen varit lite… svårtydd. Och det har också 

varit väldigt mycket människor inblandat. Och det har också bytts ut människor. Så att det har ju 

varit lite svårt. 

 

Johan: Ja, jag förstår… 

 

Johan: Just det här gällande 3D-projektering och så… Hade det varit önskvärt att ha det i större omfattning 

i det här projektet? Det verkar ha varit lite olika åsikter om det… 

 

Arkitekt: Absolut hade det varit det, för vår del. Absolut hade det varit det… 

 

Johan: Jag tänkte… Har det medfört någon viss problematik med att arbeta i 2D? 

 

Arkitekt: Ja, kanske det att man… När man arbetar i 2D måste man välja sina sitt och vad man redovisar och 

då kan det vara så att man… För sin egen del behöver man visa vissa snitt, andra konsulter har 

behövt andra. Och då har vi gjort underlag för dem och då kan det hända att man missar punkter där 

man behöver samordna sig bättre. Och då har ju till exempel V ritat i 3D och E också tror jag, och 

då hade dem kunnat men då har dem inte haft omkringliggande riktigt klart för sig alla gånger. Och 

sen är det ju så att… man märker ju det att olika konsulter är ju olika bra , alltså personerna är olika 

bra på att liksom förstå den tvådimensionella bilden och göra om den i huvudet till 3D. Så är det ju. 

Och det tar ganska lång tid, i det här projektet också eftersom det var så komplicerat, mycket 

tunnelvalv och berg och liksom. Alltså, det är ett svårt projekt och det hade säkert underlättat för 

alla att få se det i 3D lite mer. 

 

Johan: Okej… 

 

Arkitekt: Ja men…Det hade ju också blivit ganska komplicerat att få upp det i 3D därför att vi har ju fått det 

nu, alltså inskannade, liksom hela bergskonturer och så. Men det fanns ju inte innan, för då var ju 

allting förbyggt med betong. Så att det är liksom…ja. Men absolut tror jag att det hade varit bra 

med en 3D-projektering. 

 

Johan: Hade det funnits någon möjlighet, alltså tidigare att föra över dem här gamla 2D-ritingarna till 3D.  

 

Arkitekt: Ja vi började ju nu igen det här projektet tjugohundra… tolv bir det väl. Och så hade vi det uppe 

och hade projektat fram en tid för det och så men då valde dem att inte göra det 

 

Johan: Okej… 

 

Arkitekt: Sen har ju dem…Alla hus som ansluter till, dem är ju projektade i 3D och sen så har ju någon 

extern konsult byggt upp i 3D. Och vi hade ju också det delvis, men det var ju inte klart liksom 

så… Vi hade det för att göra illustrationer i garaget och så. Så vi hade kunnat bygga vidare på dem 

modellerna men nu fick ju inte vi det uppdraget helt enkelt 

 

Johan: Nej, men det, okej.. 

 

Arkitekt: Nej men jag tror att det var en ekonomisk… ett dåligt beslut som hade med ekonomi att göra. Som 
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nog i slutändan kanske inte hade blivit så… något dyrare överhuvudtaget. Men så är det ju alltid 

med beslut. 

 

Johan: Ja, men det är väl svårt att veta i förhand? 

 

Arkitekt: Nej precis. Och sedan var det ju såhär. Det här har ju dragit otroligt mycket mer ut på tiden än vad 

det skulle vara när vi gick in i projektet igen efter att det varit en paus på ett antal år. Då skulle det 

ju bara göras… handlingarna skulle typ uppdateras lite och stämplas om för att gå ut på en ny 

förfrågan. Men grejen är den att det blev ju inte så, utan som det har blivit har det fortsatt nu i tre år 

till och det har ändrats oerhört mycket. Så hade man vetat det, ja då kanske man hade tagit beslutet. 

Men eftersom att man trodde att det bara skulle bli ett års arbete ungefär så, eller ännu mindre så… 

ja. 

 

Johan: Ja men det var kanske svårt att veta vad man hade att göra med… Så som du sa tidigare, det är ju 

inte förutsägbart med berg hur det är…? 

 

Arkitekt: Jo men precis, men… Det är många delar som inte är berg… och där man också lägger till nya 

delar som gör att… Det hade verkligen underlättat tror jag för samordningen mellan konsulterna. 

Och förståelse för alla i projektet, hur det ser ut och hur det hänger ihop och sådär… 

 

Johan: Okej… ja, ja… Men jag tänkte förresten det här med Intercopy bara… Vet du något annat program 

som skulle ha varit lämpligare att använda?  

 

Arkitekt: Ja, Intercopy är ju bara en bas… en fpt-server så att säga… Sen så har ju dem sina rutiner för hur 

saker ska lagras där så... Det hade ju vi kunnat använda arkitektkopias system eller vad som helst. 

Det här är då Ava-kopias som då har… är det väl… Intercopy… Ja. Så det är väl att dem 

uppdaterar sitt system hela tiden och hur saker lagras på varann eller hur man uppdaterar eller 

sådär… Men det tycker jag funkar jättebra… så det är... ja. 

 

Johan: Så det är inga speciella tillägg eller funktioner som du skulle velat ha i Intercopy? 

 

Arkitekt: Ja… Det som händer när man lägger ut saker… Vi har ju använt den bara för att kommunicera med 

det som är klart, det som har status som är officiellt. Men det är klart att… all annan 

kommunikation har då skett per mail fram och tillbaks och så. Jag vet inte om man skulle vilja få in 

den kommunikationen i Intercopy… faktiskt. Det är bra att ha den vanliga mailkommunikationen.  

Det har jag inte tänkt på. Nej, det är ju det att vissa tycker att det är jobbigt med Intercopy, att det är 

så oerhört mycket, att man ska hitta rätt och sådär och att man mycket hellre bara vill ha filer 

mailade till sig. Men det får ju man vänja sig vid att man inte kan få… Det är ju tungt också, då 

man har stora 3D-filer och sådär… det man skickar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



78 
 

Bilaga 9 

Informant: Projektansvarig, PG  

Projekt: Typprojekt 1 

Intervjuare: Johan Hausmann 

Inspelare: Johan Hausmann 

Form: Telefonintervju med inspelning 

Tidsåtgång: 27 minuter 50 sekunder 

Start: Klockan 12:21 den 26 maj 2015 

Avslut: Klockan 12:49 den 26 maj 2015 

Transkriberare: Johan Hausmann 
 

 

Johan: Vilken roll har du och dina kollegor från Projektgaranti i projektet?  

PG: Projekteringsledare, jag är uppdragsansvarig, sen har jag haft några som har varit 

biträdande projekteringsledare men jag är huvudansvarig. I ett tidigare skede har vi även 

haft produktionsansvar, när vi körde tungrivningen, så vi har haft produktionsdelar också 

men huvudspåret de senaste två åren har varit projekteringsledning. 

Johan: Hur länge har projektet pågått? 

 

PG: Fyra år 

Johan: I vilket skede är projektet nu? 

PG: Vi är i avslutet, kan man säga, vi håller på med besiktningar och färdigställande av yttre 

delar, förberedande inför provning, driftsättning  

Johan: Hur har projekteringsskedet varit? Har det framskritt som förväntat? 

PG: Nej, det har dragit ut mycket mer på tiden än vi trodde  

Johan: Har erfarenheter från tidigare projekt på Projektgaranti varit till hjälp för detta projekt i 

något eller några avseenden? Hur? 

PG: Ja, i vissa delar, vi har ju haft personer som har kommit från andra projekt. Men inte fullt 

ut kanske, som man hade kunnat önska. 
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Johan: Okej, i vilka avseenden och hur har det hjälpt med erfarenheten från de tidigare projekten? 

PG: Vi har väl haft, när vi började så hade vi Robban här, som tyvärr har slutat. Han var duktig 

på tidplanering så den kompetensen har vi tappat lite. 

Johan: Okej, så han var tidigare anställd på Projektgaranti? 

PG: Ja precis 

Johan: Vid uppstart att ett nytt projekt, finns det några rutiner i att se till processer från tidigare 

liknande projekt som Projektgaranti har varit involverat i? 

PG: nej, det kan man väl inte säga att det finns men i de rutiner som finns är det väl 

naturligtvis erfarenhet inbakat i, men det finns inget specifikt för en särskild typ av 

projekt, utan i alla projekt ska ha ungefär samma förutsättningar, men sen får man 

skräddarsy det. Det finns inga specifika styrningar för ett specifikt projekt 

Johan: Är det några nya utmaningar som har kommit med projektet som ni inte tidigare har ställt 

inför?  

PG: Ja, det tycker jag. Framförallt är det ett stort anläggningsjobb med bergsprängningar och 

det är begränsad erfarenhet för det inom PG. Så det har ju varit en bra erfarenhet. 

Johan: Har ni arbetat med några av företagen eller konsulterna tidigare? 

PG: Nej, inte jag personligen. Delar av projekteringsgänget har varit med tidigare, tidigare 

anställda har ju jobbat med dem, så ja det kan man väl säga att vi har gjort. Det här har ju 

hållit på sen 2007 eller 2008 för PG 

Johan: Vad är det som övergripande styr kommunikation och samordning inom det specifika 

projektet? Vad har Projektgaranti för riktlinjer? Hur stort inflytande har beställaren? 
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PG:   I grunden så är det PG:s verksamhetssystem sen har vi ju delar av JM:s 

verksamhetssystem som vi har lyft in. Vi arbetar ju också i något som heter intercopy, en 

ritningsdatabas, så även om det inte sker någon kommunikation där så ska alla handlingar 

finnas där och det är också en form av kommunikation kan man säga. 

Projekteringsprotokoll, men det är inget som unikt för det här projektet, det är så på nästan 

alla. Att man har en gemensam ritningsdatabas är nästan en förutsättning, det blir väldigt 

svårt annars. 

Johan: Hur stort inflytande har beställaren? 

PG: I det här projektet ganska stort faktiskt, de har varit aktiva här och tyckt till om mycket, 

men det kan variera ganska mycket mellan beställare naturligtvis. 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för kommunikation i samordningssyfte? Ställs det krav 

på att använda dessa? Då tänker jag både mellan konsulterna och mellan konsulter och 

PG?  

 

PG: Det vi har egentligen är projekteringsmöten, sen är det telefon och mail. Vi har också våra 

granskningsprotokoll som vi skickar fram och tillbaka, men det är klart att där finns det en 

del att förbättra, det har vi ju pratat om tidigare. Det nog ett område man alltid kan 

förbättra, samordning, det är svårt att få alla på banan. 

Johan:  Okej, men är det samma verktyg och rutiner både för kommunikation mellan konsulterna 

och mellan konsulterna och projektgaranti? 
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PG: Ja, man väl säga att det är samordningen mellan konsulterna som brister, inte 

kommunikationen med oss, den brukar gå ganska bra. Det är när man ber dem att 

samordna sig sinsemellan, det är där det stora problemet är, tycker jag, att man ska säger 

att man ska kolla en sak och sen gör man inte det eller glömmer bort eller hinner inte med 

och då blir det problem. De hör ju ofta av sig till oss om de blir försenade med handlingar, 

men den kommunikationen mellan konsulterna kan jag uppleva som ganska bristfällig 

ibland 

Johan: Okej, det svarade lite på nästa fråga, hur tycker du att kommunikation och samordning 

mellan de olika konsulterna sinsemellan har fungerat? 

PG:  Det är väl blandat resultat. Det är en del missar som borde kunna ha samordnats i tidigare 

skede 

Johan: Okej, men det fungerar bra mellan er på projektgaranti och konsulterna? 

PG: Ja, hyfsat. Men det är ju vi som betalar deras arvoden, så de är lite i beroendeställning till 

oss, så det är naturligt att det blir så, att de hör av sig till oss. Så att där tycker jag att det 

har funkat hyfsat men det är mellan de olika disciplinerna som inte riktigt klickar. Det är 

ju ett ansvar som vi har också att samordna det och ställa krav men vissa saker förutsätter 

man att de kan klara själva också 

Johan: Är det några verktyg eller rutiner som ni har tillämpat i det här projektet som är nya för 

konsulterna eller er?  

 

PG: Nej, det kan jag inte påstå. Inga nyheter 

Johan: Ställs det krav på hur varje konsult ska uppdatera de andra konsulterna med sina nya 

projekteringshandlingar? Är det något som sker enligt rutin, kontinuerligt eller vid behov? 
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PG: Det ska vara kontinuerligt, gör man en ändring så ska man meddela de andra också. Det är 

ett ansvar man har som konsult, men ibland kan det bli många små ändringar och då 

kanske man inte tänker på det, man gör många små justeringar hela tiden och då kan det 

bli så att man missar helt enkelt att meddela till andra. Det är ett generellt problem, tror 

jag, i den här branschen. Att man inte ser hela kedjan utan man tänker bara på sin egen 

lilla bit 

Johan: Hur ser ansvarsfördelningen inom samordningen ut? Vad är konsulternas ansvar och vad 

är Projektgarantis? 

PG: Vi på projektgaranti har ansvaret att se till att det är samordnat, vi ska begära in deras 

egenkontroller och kontrollera att det är så, men det blir ofta lite spel för galleriet, om vi 

tittar på någon checklista eller egenkontroll så kanske någon del är ikryssad, men när man 

tittar på handlingen så är den inte utförd. Vi har ju kontrollen att kontrollera men det är ju 

de som ska utföra arbetet. Man kan väl säga att vi har ett slags kontrollkrav på dem som vi 

ska utföra och själva arbetet är faktiskt deras, det är de som ska göra jobbet. 

Johan: Hur sker samgranskingen av konsulternas handlingar? Exempelvis. genom CAD, Navis, 

samplottring av papper vid möten? 

PG: Vi har haft särskilda samplottringsmöten, där man lägger på alla konsultdiscipliners 

ritningar och gör en samplottritning. Då kan man också se om det sker några krockar eller 

om saker och ting ligger fel. Se på slutet här har vi faktiskt plockat in en del 3D-

projektering också. Det är någonting som kommer och i nya projekt så tycker jag att man 

ska försöka få in det så fort som möjligt. Även om det är lite mer kostnad så är det värt de 

pengarna. 

Johan: Okej, men när ni har samplottrat handlingarna, har ni gjort det på något datorprogram eller 

vi ritningar på papper? 

PG: Det gör man i AutoCAD, sen får man en ritning som man skriver ut bara så det finns en 

pappersritning som man tittar på men problemet här har varit att alla konsulter har inte 

ritat i 3D, utan det är väl hälften som har 3D-kompetens så då har vi inte kunnat köra en 

3D-projektering fullt ut, vilket hade varit önskvärt. 

Johan: Kan man säkerställa att konsulterna håller sig ajour med att använda sig av aktuellt 

underlag? 

 

PG: Ja, det är en förutsättning för deras arbete. Jag har en lista på intercopy där jag skriver upp 
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att om A gör en ändring och skickar ut den så, dels får man en avisering via intercopy, sen 

har jag en lista med aktuella handlingar, så man ska alltid kunna gå in och se vilken 

ritning som är uppdaterad. Det är också en skyldighet som alla konsulter har att känna till 

och kolla på den och se vad som händer. 

 

Johan: Okej, men kan man säkerställa att konsulterna håller sig ajour med de handlingarna? 

 

PG: Nej, jag kan inte tvinga dem att läsa den listan, men jag förutsätter ju att de gör det för att 

kunna komma vidare i sin projektering. Ofta sker det där per automatik att gör A en 

ändring så skickar de nästan alltid ut nya modeller till övriga konsulter  

 

Johan: Okej, men sen för övrigt är det eget ansvar att man tar del av de handlingarna som finns? 

 

PG: Ja, så är det naturligtvis. Man måste ju se vad som har ändrats och det kan ju bara 

konsulterna göra men det är där det kan bli lite missar ibland, att man inte ser eller att all 

information inte riktigt går fram.  

Johan: Hur ser ni på kommunikation och samordning i det här specifika projektet? Är det något 

som ni skulle velat ha annorlunda?  

  

PG: Ja, jag hade velat ha en ärendelista, alltså ett datorbaserat system som håller reda på vilka 

frågor som är olösta och vilka som är lösta per automatik. Då blir det också väldigt tydligt 

om man har någon som släpar efter. Har man mejl så, jag kanske får trettio-, fyrtio mejl 

per dag ibland och då är det svårt att sortera ut dem och besvara dem, men om man har en 

lista där man ser att ett ärende inte är besvarat inom – säg två veckor- då är det mycket 

lättare att följa upp det. Ett mejl som kom för två veckor sedan blir ju nästan arkiverat i 

min mail, så det är någonting som vi måste bli bättre på generellt, att följa upp 

Johan: Okej, är det någonting som du har erfarenhet från tidigare projekt som har fungerat bättre? 

PG: Ja, vi hade ett liknande system för Nacka Stadshus när vi byggde det. Nu var ju det med 

Excel-fil egentligen, där vi gick igenom varje vecka. Där hade vi också 

produktionsledningen så där blev det kanske mer tydligt om det blev någon konsult som 

släpade eftersom vi hade totalansvaret, men det är definitivt en sak som man skulle kunna 

bygga vidare på. 

Johan: Vad ställer ni för krav på konsulterna gällande avvikelserapportering? Hur ska den se ut? 

Hur har de introducerats för den rutinen?  
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PG: Det finns mallar för avvikelserapportering men oftast så sker ju det även via mejl att: är 

det en fråga så mejlar de. Det är väl också en sån sak som man borde få in mer 

standardiserat. Har de någonting som inte ingår så ska det inte i det här programmet. Sen 

kan man ju också sätta pris på det om man har någon speciell fråga, i en ärendelista ha en 

ärendelista så kan man ju också prissätta varje punkt. Man kan jämföra det med en ÄTA-

liggare som en entreprenör har. Om de utför ett jobb som inte ingår i deras kontakt, då 

kommer det in som en ÄTA, ändrings- och tilläggsarbete och då har de en ”ÄTA-liggare” 

där de skriver upp alla reserveringar och det är ju så vi ska ha det här också men det har vi 

inte riktigt lyckats med här, tycker jag. 

Johan: Okej, så ni skulle alltså vilja ha mer skriftligt på vad det är som har skett? 

 

PG: Ja, samlat i ett dokument, inte komma i spridda mail helt enkelt, 

Johan: Hur anser ni att avvikelserapporteringen fungerar? 

 

PG: Mindre bra 

Johan: Hur har ni gått tillväga för att informera konsulterna om riktlinjer för hur det ska 

rapportering, kommunikationen och dokumentation ska ske? 

PG: Det finns ganska tydligt beskrivet, dels har vi en projektplan på hur man kommunicerar i 

projektet, sen har jag tagit upp de här punkterna vid ett antal projekteringsmöten där vi 

även har skrivit rutiner och skickat ut men ibland är det som att informationen inte vill gå 

in men det finns ganska tydligt dokumenterat hur man ska göra 

Johan: Vilken/vilka databaser använder ni inom projektet?  

PG: Vi använder intercopy som är JM:s eget ritningshanteringsprogram här för alla handlingar. 

För övrigt är det bara mail, Outlook och Office-program.  

Johan: Okej, vad anser du om dessa? Finns det funktioner som du saknar? 
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PG: Ja. I intercopy till exempel skulle man vilja ha ärendehanteringssystemet. Jag tror att det 

finns att köpa till men jag vet inte hur långt JM har gått i den processen. Det är lite upp till 

beställaren också hur mycket pengar de vill lägga på det, men vi skulle kunna ha ett 

internt här på PG, tycker jag. Det skulle definitivt underlätta.  

Johan: Okej, som ni har inom Projektgaranti då? 

PG: Ja alltså som vi kan använda i våra projekt för det är ju det vi gör dagligen. Så kan 

beställaren få ta del av det också 

Johan: Det har nämnts om programmet Lync, där det går att dela handlingar och ritningar på 

skärmar, är det någonting som du tycker skulle kunna underlätta för samordningen? 

PG: Ja det tror jag definitivt att det skulle vara. Nu har vi inte kört det i detta projekt, men jag 

vet att det finns andra projekt där man har kört så, så det tror jag definitivt är ett sätt att 

göra på. 

Johan: Hur sker överföringen av dokument från den externa databasen till PG:s interna databas? 

Sker det kontinuerligt, på rutin eller överförs alla dokument efter att projektet är avslutat? 

PG: Ja, det är det ju vi har ju krav på oss, vi har ju all projektdokumentation i våran databas 

och det ska föras över till JM:s, som är våran kund i det här fallet. Det ska göras 

kontinuerligt, nu släpar vi lite där också men ofta så blir det så att när projektet är slut så 

sparar man ner allting och skickar till beställaren eller lägger in i deras databas 

Johan: Okej, men har ni på Projektgaranti tillgång till de här handlingarna sen? 
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PG: Ja, jag har ju en JM-dator så jag kommer åt JM:s verksamhetssystem och kan jämföra vad 

som ligger i deras system jämför med vårt och det är ganska vanligt att man har tillgång 

till beställarens för då kan man också dubbelkolla hur det ser ut. I vissa projekt jobbar man 

ju bara i beställarens system 

Johan: Okej, men hur ser du om till exempel någon annan från Projektgaranti skulle vilja ta del 

av informationen från ett projekt som de inte har varit involverade i men som de tycker 

påminner om det projektet de själva arbetar med? Så man skulle kanske kunna dra lärdom 

från det tidigare projektet, men det kanske inte finns överfört till verksamhetssystemet hos 

Projektgaranti? 

PG: Ja, det är också ett problem att ibland kan det finnas dåligt med information i våra system, 

det är något som jag har tagit upp vid internrevisionen. Vissa grundläggande dokument 

ska alltid finnas i våran databas men där kan det bli lite bättre faktiskt.  

Johan: Hur länge finns dessa handlingar och dokument tillgängliga på den externa databasen? 

PG: Det beror helt på hur man har styrt med behörigheten i respektive projekt, men det finns 

projekt som också är skyddsklassade där man inte får lämna ut uppgifter, utan det är bara 

de som har jobbat i projektet som ska ha tillgång till det, så det är sekretessregler som 

beställaren har -vissa projekt- som inte vi styr över. Men vissa generella dokument som 

avtal och tidsplanering till exempel, det ska alltid finnas, som är projektanknutet, det är 

administrativa saker. Det finns ganska väl beskrivet i verksamhetsguiden också 

Johan: Okej, men vad det som exempel skulle kunna vara hemligstämplat som inte andra får ta 

del av? 
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PG: Det är ritningar på speciella konstruktioner från försvarsanläggningar eller sånt som är 

skyddsklassade objekt. Vattenledningar eller vattenledverk och såna saker som är 

skyddsklassade helt enkelt. Det kan man inte hantera hur som helst 

Johan: Okej, men om man ponerar ett projekt utan hemligstämplade handlingar och det är någon 

på Projektgaranti som sitter i ett projekt och skulle vilja ta del av handlingar från ett 

tidigare projekt som påminner om det, men det saknas handlingar i verksamhetssystemet. 

Hur bär man sig åt då? 

PG: Då får man kontakta den handledaren som har gjort det projektet. Tyvärr kan det vara så 

att om det är ett projekt som är tio år gammalt så har ofta den personen slutat och inte 

finns kvar på företaget. Då kan det vara svårt, men då kan man kanske kontakta 

beställaren, det brukar alltid finnas någon kontaktlista, men det kan bli lite detektivarbete. 

Oftast stänger projektdatabaserna när projektet är slut, för de kostar att upprätthålla så det 

är sällan som vi har tillgång till dem efter projektets slut. Då kan man höra med 

beställaren direkt och höra om de kan låsa upp det eller om de har kopior. 

 

Johan: Okej men när det tar slut, går all information förlorad då? 

PG: Det sparas oftast ner på en sticka eller någon annan extern hårddisk eller också så finns 

det så att man kan betala så låser man upp projektet igen. Det är inget som försvinner, det 

finns alltid lagrat men det blir en kostnadsfråga att komma åt informationen igen. 

Johan: Vad anser ni om de möten som hålls? Fungerar de felfritt? Skulle det kunna göras 

annorlunda? 

PG: Du tänker på projekteringsmöten? 

Johan: Ja, eller möten i allmänhet, skulle man kunna göra det annorlunda med exempelvis 

upplägg, mötesfrekvens? 
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PG: Ja, jag är väl lite allergisk mot möten, jag tycker att det är för mycket möten. Man ska nog 

satsa på att ha heldagsmöten där man går igenom så mycket som möjligt och kanske löser 

vissa saker gemensamt vid sittande bord istället för att tvåtimmarsmöten utspridda. Ibland 

är inte det effektivt, utan det kanske är bättre att man tar en heldag med en fråga och 

jobbar igenom det och kanske löser problem. Det kanske är bättre att ta en heldag där man 

går igenom och löser fem problem än ett tvåtimmarsmöte där man tar upp femton problem 

och löser två av dem. 

Johan: Vi har förstått att det här projektet genomförts med hjälp av 2D-projektering. Finns det 

några fördelar och/eller brister med det? 

 

PG: Ja, det gör det naturligtvis. Fördelen är att det är billigare men nackdelen är att man inte 

ser alla krockar i 2D-världen, så vi märker i produktionen att det är saker som vi kanske 

hade kunnat parera tidigare, men det har inte framgått av handlingen helt enkelt. 

Johan: Hade det här projektet kunnat genomföras i 3D-projektering/BIM istället? Hade det 

funnits några för- eller nackdelar med att tillämpa det istället? Finns kunskapen hos 

Projektgaranti att tillämpa detta? 

PG: Ja, det är klart att det hade kunnat göras, men eftersom det här har startat för tio år sedan 

och det fortfarande är samma konsulter så hade det blivit ganska kostsamt. Man kan väl 

säga att det här ligger i något slags brytningsskede. Man går från en projekteringsmetod 

till en annan under projektets gång och det är svårt att bryta mitt i då det är förenat med 

stora kostnader, men med facit i hand så kanske det är vissa delar som man skulle ha haft 

lite mer 3D på. 

Johan: Okej, hade det funnits några för- eller nackdelar med att tillämpa 3D istället? 

PG: Ja, fördelarna hade ju varit betydande i det här, eftersom det är en befintlig anläggning så 

kan man ju mäta upp det innan man börjar projektera på ett annat sätt i 3D så det hade 

varit en klar fördel, utan tvekan. 

Johan: Finns kunskap och vana att arbeta 3D-projektering inom Projektgaranti? 
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PG: Nej, jag tror inte att den kunskapen är så jätteutbredd, det är ganska nytt generellt. Det är 

något som har kommit mer och mer och har slagit inom de senaste fem åren kanske och 

det kommer ju mer och mer det är något som vi kanske kommer att bli tvungna att ta tag i. 

Men jag tror inte att vi har någon jättegedigen erfarenhet av det.  

Johan: Sammanfattas projektens utförande på något sätt? Lite hur de olika momenten har utförts 

och var det har brustit? Är det något som behöver förbättras? 

PG: Ja, det ska vi göra egentligen men det är också något som inte utförs i tillräckligt stor 

omfattning. Man ska ju skriva någon slags slutrapport med lite synpunkter, men det är 

väldigt få som gör det, det finns inte tid helt enkelt, men det är lite synd för det skulle man 

behöva göra faktiskt. Så har det varit på alla de firmor som jag har jobbat på att 

uppföljningen och reflektionen saknas ofta och kostnadsskäl till det. Men det är synd för 

det skulle verkligen behövas i vissa delar. 

Johan: Okej, men hur ser det ut för er på Projektgaranti när ett projekt är avslutat? Gör ni någon 

form av projektsammanfattning eller sammanställning? 

PG: Ja, man ska alltid ha ett slutmöte med beställaren där man går igenom alla kvarstående 

punkter och så vidare. Nu har vi inte haft det i det här projektet, men på det föregående 

projektet jag hade så hade man ett överlämnande och ett slutmöte, så det finns en rutin för 

hur det ska gå till. 

Johan: Okej, jag tänkte på interdokumentation där man skriver ner för egen del 

PG: Ja, det finns lite hur man ska bete sig och vad man ska ta fram 

Johan: Okej, har ni egna rutiner för det? 
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PG: Ja, det finns i vårt verksamhetssystem. Sen får man skräddarsy det efter önskemål från 

beställaren. Det finns beskrivet hur vi ska göra 
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Bilaga 10 
 

Informant: El-konsult  

Projekt: Typprojekt 2 

Intervjuare: Johan Hausmann  

Inspelare: Rachel Marzban 

Form: Telefonintervju med inspelning 

Tidsåtgång: 16 minuter 48 sekunder 

Start: Klockan 14:07 den 11 maj 2015 

Avslut: Klockan 14:24 11 maj 2015 

Transkriberare: Johan Hausmann 
 

 

 

 

  

Johan: Vilken är din aktuella yrkesroll? 

 

El-konsult: Jag är uppdragsledare på El 

 

Johan: Antal år i aktuell yrkesroll? 

 

El-konsult: Oj, många. Tjugo kanske. Femton till tjugo, någonting sånt 

 

Johan: Vad har ni för åtagande/arbetsuppgifter inom projektet? 

 

El-konsult: Plocka fram allting som har med el och tele att göra för fastigheten 

 

Johan: Hur kommer det sig att ditt företag blev delaktigt i projektet? 

 

El-konsult: Anbud, anbudsförvarande  

 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för kommunikation inom projektet? Till exempel Revit, e-

post, Navis, telefon, gemensam databas, möten och så vidare 

El-konsult: Vi har pärmen I-binder, och för projektet gemensamma dokument där vi distribuerar handlingar 

och ritningar, vi jobbar i AutoCAD 2013, men sparar i 2010 så att alla ska kunna hantera det. 

Sen jobbar vi i Word och Pdf, Excel, vanliga 

Johan: Är det någon skillnad mellan hur din kommunicerar mellan Projektgaranti eller övriga 

konsulter? 
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El-konsult: Nej, det är det inte. Det är mejl och det är projektpoolen 

 

Johan: Vilka krav ställs gällande kommunikation inom projektet? Krav som ställs på rutiner, verktyg 

och så vidare? 

El-konsult: Det är väl egentligen de verktygen, men vi har ingen kommunikationsplan i just det här 

projektet 

 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för att samordna olika konsulters handlingar eller ritningar? 

Till exempel Revit, e-post, Navis, telefon, gemensam databas, möten och så vidare 

 

El-konsult: Det är samgranskningsmöten med AutoCad 

 

Johan: Har ni fått använda er av rutiner och verktyg i projektet som ni inte har arbetat med tidigare? 

Om ja, hur introducerades ni till dessa? 

El-konsult: Nej. Det här är ju en ren 2D-projektering. Vi har inget 3D, vi har ingen BIM. Det är en ganska 

”basic” projektering, skulle jag säga 

 

Johan: Hur sker samgranskning av olika konsulters handlingar och ritningar? Exempelvis med hjälp av 

CAD, Navis, samplottring av papper vid möten…? 

El-konsult: Ja, det är det. Det är både och. Det är CAD på skärm och samplottrade ritningar  

 

Johan: Hur upplever du att samordning och kommunikation fungerar mellan de olika konsulterna i 

projekteringen?  

 

El-konsult: Jo men det har nog fungerat bra 

 

Johan: Du sa att ni jobbar i 2D och inte 3D, men tycker du att det hade funnits några specifika fördelar 

eller brister med att istället jobba med 3D? 

El-konsult: Ja och nej, eftersom det här var ett relativt enkelt projekt så kan man tycka att det finns inget 

stort behov av 3D-projektering. Samtidigt så är det väldigt låga takhöjder och det är mer 

installationer än… så att ja det hade funnits… det finns både för- och nackdelar med att jobba 

med 3D. Det blir ju dyrare projektering. Men man tjänar det i nästa skede, så att ja och nej.  

Johan: Hur uppdaterar varje konsult de andra konsulterna med sina nya projekteringshandlingar? Sker 

detta efter rutin, kontinuerligt, vid behov…? 

 

El-konsult: Jag skulle säga att det sker vid behov. Och då gör man ju det via poolen 
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Johan: Hur säkerställs det att alla konsulter har uppdaterade handlingar och underlag? Från de övriga 

konsulter, beställaren och så vidare? 

 

El-konsult: Ja det förutsätter ju att alla använder sig av projektpoolen och tar del av den information som 

finns där. Varje gång du lägger in någonting nytt i den här projektpoolen så gör du ju en 

avisering att du har lagt in nya handlingar och sen är det upp till var och en att gå in i poolen 

och se vad det är som har hänt 

 

Johan: Okej, men det sker ingen bekräftelse att man har sett de nya underlagen? 

 

El-konsult: Nej. Det kan jag inte påstå. 

 

Johan: Hur hanteras handlingar som inte är kompletta när beslut måste tas? Vid exempelvis ett 

samordningsmöte 

 

El-konsult: Ja. Det får man ju diskutera på det mötet där och då. Och sen får man ju fundera på varför det 

inte är klart. Det är en projektledningsfråga, skulle jag säga. Det är ju så om jag har uppgifter 

som jag vill ha besked på så har ju vi en rutin för hur vi arbetar. För att kvalitetssäkra våra 

handlingar. Och i det dokumentet så finns det ju med allt från lagar, förordningar, föreskrifter, 

allt sånt som har med el-projektering att göra. Och då finns det också utifrån de handlingar som 

det är tänkt att jag ska ta fram så gör ju jag en egen planering där jag funderar på vad jag har för 

behov, vilka handlingar det är som jag behöver för att kunna göra färdigt mina grejer. Det kan 

ju vara allt från esektuppgifter till VVS till konstruktiva lösningar från gå, till planen, alltså A-

planen. Det kan vara lite allt möjligt, men utifrån det så planerar man ju sitt arbete. Sen skickar 

man ju iväg en beskedslista, där man sätter ett datum för när man önskar dom här grejerna i 

förhållande till det datum som vi ska vara färdiga för leverans  

 

Johan: Hur rapporterar ni avvikelser? Är det i rapport eller PM? Till vilka parter, i vilken form? 

El-konsult: Avvikelser rapporteras alltid till projektledning, alltså till vår beställare, ja det är så det är, och 

det är ju inom ramen för vad vi har sålt eller vad de har köpt. Så jag menar i botten ligger ju ett 

kontrakt och utifrån det här kontraktet så har du ju kontraktshandlingar, och utifrån de gör 

avvikelser. Det kan ju vara allt ifrån ändrad planlösning till tillkommande apparater. Det kan 

vara allt möjligt 

 

Johan: Okej, men hur sker själva rapporteringen? Är det i en rapport som ni skriver, eller är det via 

PM? 

 

El-konsult: Det är mer som ett PM eller en lista… för avvikelser  

 

Johan: Har du upplevt att alla har hanterat det på samma sätt? 

 

El-konsult: Jag har ju ingen kontroll på hur andra konsulter hanterar sina avvikelser. Antingen kan 

projektledningen skicka ut en mall som ska användas för det här. I just det här uppdraget har vi 

inte haft någon sån mall, utan var och en rapporterar det dom anser inte ingår i deras uppdrag. 
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Så att det sköter ju varje företag för sig. Utifrån deras avtal med beställaren  

 

Johan: Vilken typ av möten deltar ni i inom projektet? 

 

El-konsult: Det är egentligen samordningsmöten och projekteringsmöten 

Johan: Hur upplever du mötena och deras upplägg? finns det något du vill förändra, något som 

fungerar felfritt? 

El-konsult: Det finns ju alltid saker att förbättra, så är det ju. Och det gäller ju oavsett vad man arbetar med 

 

Johan: Men det finns inget konkret som du känner skulle kunna förbättras eller förändras? 

El-konsult: Ja, det finns massa saker, det finns allt från rutiner till. Jo, det finns konkreta saker. 

En rutin som jag gärna skulle ändra på är ju utskick av modellfiler med underlag. Dom skulle 

man ju gärna se att man har en avtalad tid för när dom laddas upp i poolen 

Johan: Okej, någon form av beskedtidsplan då, eller? 

El-konsult: Att man alltid gör det fredagar klockan ett. Då laddar man hem dem måndag morgon och då vet 

man att då är man alltid ”up to date”. Den här rutinen har vi ju inte haft i projektet 

Vi tog upp det i början, men det var ingen som tyckte att det var viktigt.   

Johan: Finns det något som Projektgaranti skulle kunna ändra för att underlätta samordningen? 

Verktyg, rutiner…? 

El-konsult: Ja, alltså Projektgaranti skulle kanske kunna lära sig lite mer om CAD-struktur och CAD-

ordning rent generellt, tror och jag och styra, inte följa utan styra mål och sånt, det tror jag. Det 

är samma sak som att man har en kommunikationsplan, det skulle också löna sig. Och sen 

kanske ta fram, ha avvikelserapporteringsmallar som man distribuerar i början på… För nu, 

sista mötet vi hade så var man ju ganska missnöjd med avvikelserapporteringen, och ett sätt att 

slippa det skulle kunna vara att distribuera såna verktyg i samband med uppstart. 

Johan: Har du några övriga tankar kring projektering och samordning? 

 

El-konsult: Nej, alltså just i det här projektet har det varit lite lustigt sådär för det är vi projektörer som har 

aviserat samordningen, alltså det är ingenting som har styrts från projektledningen. 

Samordningen har kommit till efter våra önskemål, det är också lite som man skulle kunna 

ändra på 

Johan: Hur skulle man styra upp en sådan samordning, rent konkret? 
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El-konsult: Ja alltså det är ju ingen som har pratat som samordning över huvud taget förrän vi lyfte frågan 

om vi inte borde ha samordning av handlingarna innan vi skickar ut dem. Och på vår begäran 

då så tog jag fram först pappersunderlag för en samordnad, och sen hade vi ett 

uppföljningsmöte där vi satt med dator och CAD-ritningar. Samordnade.  Men det var 

ingenting som initierades från projektledningen, utan det kom från oss  

Johan: Jag reagerade lite på att ni sa att ni själva skulle krocktesta era ritningar, om jag inte minns fel 

från samordningsmötet? Är det så det har fungerat under hela projektets gång? Att det är ni som 

har meddelat om någonting händer? 

El-konsult: Ja, eller förutom de här mötena som blir aviserade, alltså vi önskade samordningsmöten 

gemensamt med projektledningen, och då bokades det in. Så vi har haft två stycken samlade 

samordningsmöten, men det hade inte blivit om inte vi hade begärt det. 
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Bilaga 11 

Informant: VVS-konsult  

Intervjuare: Johan Hausmann 

Inspelare: Rachel Marzban 

Form: Telefonintervju med inspelning 

Tidsåtgång: 18 minuter 46 sekunder 

Start: Klockan 14:08 den 12 maj 2015 

Avslut: Klockan 14:27 den 12 maj 2015 

Transkriberare: Johan Hausmann 

 

 
Johan: Vilken är din aktuella yrkesroll? 

 

VVS-konsult: Jag är uppdragsansvarig eller uppdragsledare på vårt företag, det betyder att man har 

teknisk ledning och ekonomisk ledning av projekt 

Johan: Antal år i aktuell yrkesroll? 

 

VVS-konsult: I den här rollen har jag jobbat i 5 år 

Johan: Vad har ni för åtagande/arbetsuppgifter inom projektet? 

 

VVS-konsult: Vi projekterar färdiga VVS-installationer  

Johan: Har du arbetat med någon eller några av de inblandade företagen tidigare? Har du några 

erfarenheter från tidigare projekt som du vill dela med dig av? 

 

VVS-konsult: Ja, jag tror det. Konstruktören har jag jobbat ihop med tidigare, men det kanske var en 

tjugo år sedan och projektledaren  har jobbat för företaget JM tidigare som jag har haft 

jobb hos tidigare. Man brukar alltid träffa någon 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för kommunikation inom projektet? Exempelvis Revit, 

e-post, Navis, telefon, gemensam databas, möten. 

 

VVS-konsult: Man har oftast någonting som ligger på nätet, i det här fallet är det någonting som heter 

”Pärmen”. Det är olika från olika projekt, men i det här projektet jobbar vi med 

”Pärmen” och det är första gången jag jobbar med det  

Johan: Är det någon skillnad på hur ni kommunicerar med Projektgaranti, med övriga konsulter 

eller internt? 

 

VVS-konsult: Nej, skillnaden är bara det att de använder sig av ett annat webbhotell. Vi kör ju oftast 

Intercopy och apricon och vad de heter, det beror lite på vilket företag som är vår 

beställare just då 

 

Johan: Vilka krav ställs gällande kommunikation inom projektet? Krav som ställs på rutiner, 

verktyg och så vidare…? 
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VVS-konsult: Det beror lite på vad du menar, det låter så konstruerat. Vi är ju vana vid att till varje 

projekt har man ungefär samma regler. Det finns ett antal saker som vi måste hålla koll 

på som till exempel myndighetskrav och andra krav som är då speciellt, som inte 

beställaren eller projektören ställer, utan de riktlinjer som finns. Sista fallet var det 

exempelvis så att man ville ha miljöcertifierad byggnad, kategori silver, då är det vissa 

speciella krav som man måste uppfylla 

 

Johan: Okej, jag tänkte närmast på om Projektgaranti ställer några krav gällande 

kommunikationen, program eller liknande 

 

VVS-konsult: Nej, det är sällan. Det brukar ju finnas någon CAD-manual eller någonting sånt där. Nej, 

vi har ju alltid samma program vi kör, vi kör MagiCAD, AutoCAD. Vi kör inte Revit.  

 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för att samordna olika konsulters handlingar och 

ritningar? Till exempel Revit, e-post, Navis, telefon, gemensam databas, möten…? 

 

VVS-konsult: Det finns ju arbetsmöten och samordningsmöten då för man ofta krockgrejer, och man 

kör i 3D då, det är viktigt att man gör det. Det kan vara svårt ibland för det är inte alla 

som behärskar den tekniken. I det här fallet så gjorde vi underlaget, vi samlade på oss de 

övriga konsulters alster och sen gjorde vi lite Navis-körningar på det, som man gick 

igenom på ett särskilt möte 

 

Johan: Har ni fått använda er av rutiner och verktyg i projektet som ni inte har arbetat med 

tidigare? 

VVS-konsult: Nej, det har vi inte 

Johan: Hur sker samgranskning av olika konsulters handlingar och ritningar? Till exempel 

CAD, Navis, samplottring av papper vid möten…? 

 

VVS-konsult: Man kör det med hjälp av datorn, så har man bildskärmar som man ser på, i färg.  

Johan: Hur upplever du att samordning och kommunikation fungerar mellan de olika 

konsulterna i projekteringen?  

 

VVS-konsult: Det är ofta så att man bestämmer i tidiga skedet, om man gör en systemhandling eller 

något sånt innan man gör bygghandlingar. Då brukar man mejla kors och tvärs och så har 

man arbetsmöten då man tycker att det behövs, då träffas man alltså fysiskt   

Johan: Tillämpas BIM och/eller 3D-ritningar i det givna projektet? 

Om ja, finns det några specifika brister och/eller fördelar med BIM och/eller 3D-ritningar 

i projekteringen? 
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VVS-konsult: Det är ju såhär att vi är ett jätteföretag när det gäller installationer, tekniska konsulter, vi 

är sjutusen-sexhundra man och det måste ju finnas rutiner då, det finns manualer för när 

gäller miljö och kvalité och allt. Och då kör vi likadant på alla projekt såvida inte 

beställaren har några särskilda önskemål 

 

Johan: Hur uppdaterar varje konsult de andra konsulterna med sina nya projekteringshandlingar? 

Sker detta efter rutin, kontinuerligt, vid behov? 

 

VVS-konsult: Vi har ju mallar för allting då öppnar vi någonting som heter PX, det är alltså den 

ekonomiska biten, sen så har vi något program som heter ONE, där vi lägger upp de 

tekniska förutsättningarna och då så fort man tar ut ett arbetsnummer och lägger in det 

där, då får man automatiskt hela manualen 

 

Johan: Ursäkta vad sa du att programmen heter? 

 

VVS-konsult: Det första programmet vi har det heter PX, det är väl ett standardprogram som man köper 

det har alltså att göra med bemanning och ekonomi i första hand och det använder vi få 

vid debitering och såna saker då man följer upp 

Det andra är det tekniska, det heter ONE, det lägger vi all teknik i och de som är med i 

projektet har alltid tillgång till de olika PX:en eller bara egentligen jag som 

uppdragsledare som har tillgång till, men i övrigt så kan alla medlemmar komma in var 

som helst 

 

Johan: Hur säkerställs det att alla konsulter har uppdaterade handlingar/underlag? Från de övriga 

konsulter, beställaren och så vidare…? 

 

VVS-konsult: Det där bestämmer man väl då i projektet med projektledarena där vad man vill ha. 

Ibland bestämmer de sig för att man tycker att man vill ha enligt tidplanen, vi lägger in 

exempelvis granskningshandlingar ett visst datum ska de finnas på plats, daterade och 

märkta granskningshandlingar. En del vill ibland att man ska varje fredag lägga in det 

sista man har gjort, men det brukar inte gå något vidare för det är halvfärdiga grejer som 

inte går att läsa så bra. 

 

Johan: Men går det att veta att alla har sett handlingarna eller är det någonting man tar för givet 

att varje konsult tar det ansvaret? 

 

VVS-konsult: Det går ofta till så att alla får ett meddelande när någon har lagt in någonting på – i det 

här fallet- Pärmen då och sen går man in och hämtar det själv. Det ingår i sitt uppdrag att 

man skall hålla sig á jour, men det finns ingen då som liksom kan tvinga dig att göra det, 

om jag säger så, utan det är av självbevarelsedrift så går man in och hämtar det som finns  

Johan: Hur hanteras handlingar som inte är kompletta när beslut måste tas, vid exempelvis ett 

samordningsmöte? 
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VVS-konsult: Vid samordning är handlingarna kompletta eller också så påtalar man de fel och brister 

som finns, så får man det som hemläxa. Man fattar sällan några beslut då utan man 

kontrollerar att det inte krockar, att alla har förstått vad det är för någonting 

Utan det är bara förenklat. Förr i världen gjorde man så att man satt med sina ritningar 

och jämförde eller la de på ett ljusbord eller någonting. Nu har man ju datorn till hjälp så 

det är mycket enklare, framförallt i 3D. Det är mer en uppcheckning av att alla har 

förstått och är det krockar då, skriver man ett protokoll och så lägger man dit bilderna 

som då visar att det är en krock, så får var och en gå hem och så bestämmer man när de 

ska vara gjort hemläxan då 

 

Johan: Hur rapporterar ni avvikelser? Är det i rapport eller PM? Till vilka parter, i vilken 

form…? 

VVS-konsult: Avvikelserna kan vara på olika sätt, ibland finns det då beställare som har egna 

blanketter. Då fyller du bara i såna blanketter och så lägger du in det på webben om du 

har någon sån 

Det andra alternativet är att om man skriver det själv, då mejlar man oftast över till 

beställaren, det är oftast den som är intresserad. Men det ska vara skriftligt 

 

Johan: Är det bara beställaren som får det då, eller till vilka parter skickas det? 

VVS-konsult: Det brukar vara beställaren, det är han som har satt upp så att säga, han brukar säga att 

följ den här manualen eller följ den här programförklaringen och om det är någon 

avvikelse så vill han veta det. Men det påverkar aldrig eller sällan våra medkonsulter, 

utan det är rent tekniska saker, temperaturer, tryck och såna saker  

 

Johan: Hur har du upplevt att avvikelserapporter har hanterats under projektet? 

 

VVS-konsult: Det har fungerat bra, beställaren har varit nöjd. Jag har exempelvis rapporterat oftast vid 

proj-mötena och då förs det in i protokollet, så det blir ju alltid skickat  

Johan: Vilken typ av möten deltar ni i inom projektet? 

 

VVS-konsult: Det i huvudsak projekteringsmöten som numreras och dateras och så finns det 

samordningsmöten och ibland något arbetsmöte till och från. Beroende av projektets 

storlek. Vi har ett projekt som jag kollar från ett sammanträde där man har en massa 

saker beställarmöte, tekniska möten, ekonomiska möten och gud vet allt vad det kan 

vara. 

Johan: Hur upplever du mötena och deras upplägg? Finns det något du vill förändra, något som 

fungerar felfritt? 

 

VVS-konsult: Vi som är installatörer tycker att det läggs mycket tid på arkitektens problem, och om vi 

säger att ett proj-möte tar 3 timmar så brukar vi väl vara med ungefär 10 minuter. Resten 

av tiden får man sitta av. Men man får samtidigt information så det kan man göra nytta 

av  

 

Johan: Finns det något som Projektgaranti skulle kunna ändra för att underlätta samordningen? 

Verktyg, rutiner…? 
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VVS-konsult: Säkerligen. Man skulle kunna göra mötena på ett annat sätt, säg det att du behöver inte 

komma första timmen, istället för klockan ett så räcker det om du kommer klockan två 

Det skulle då ge… Det tar mycket tid, det är många som sitter och kostar pengar. Det är 

ett fåtal som agerar under en viss tid och sen kommer någon annan och agerar. Men det 

är bra med proj-möten, vill man hålla sig á jour, om vilka problem de olika kategorierna 

har så är det ju bra att man får höra det med egna öron. Det är lättare då att fatta  

Det är på gott och ont det där men det tar sin tid och har man då möte varannan vecka så 

för små projekt är det säkert 50 procent för många. Men för stora projekt kan man tänka 

sig att man har arbetsmöte ena veckan och proj- möte nästa vecka och så varvar man det. 

Men det är när det är mycket folk inblandat och det är stora projekt. I det här fallet var 

det ett litet projekt i och för sig 

 

Johan: Har du upplevt att man hade kunnat göra 3D samordningen på ett annat sätt? Kunnat 

göra det bättre eller har det fungerat bra? 

 

VVS-konsult: Nej alltså jag har varit med i den här brunchen i 50 år och det har inte förändrats särskilt 

mycket med mötesrutiner och sånt och det behövs väl antagligen det finns ju ingen kan 

komma på något bättre, vad man tror 

 

Johan: Har du några övriga tankar kring projektering och samordning? 

 

VVS-konsult: Nej, det är väl bara det att svårighetsgraden på projektet är väldigt svår att bestämma när 

man åtar sig uppdraget och gör den ekonomiska uppgörelsen och så visar det sig sen då 

att på grund av att huset har vissa förutsättningar som inte går att läsa direkt från de 

första ritningarna man ser. 

Man får inte göra det, och den där bärande konstruktionen får du inte röra, det är då det 

blir rörigt och det är då det kostar pengar. Det är då man mycket såna här krock-

körningar eftersom det blir trångt och då blir det petigt  
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Avslut: Klockan 11:31 den 13 maj 2015 

Transkriberare: Johan Hausmann 
 

 

Johan: Vilken är din yrkesroll? 

 

Arkitekt: Jag är arkitekt, uppdragsansvarig i det här projektet  

 

Johan: Hur många år har du verkat som arkitekt?  

 

Arkitekt: Jag var nog klar nittonhundra-nittiosex, färdigutbildad 

 

Johan:  Vad har ni för åtagande inom projektet? 

 

Arkitekt: Då är jag uppdragsansvarig för projektet från arkitektens sida  

 

Johan:  Hur kommer det sig att ditt företag blev delaktigt i projektet? 

 

Arkitekt:  Vi har jobbat i flera år tillsammans med Svenska Vårdbostäder och då har vi tagit fram tidiga 

skisser på olika tomter, förslag till vårdboenden på olika tomter i Sverige. Och det här var ett sånt 

projekt som startade på det sättet att vi tog fram en tidig skiss och sen gick det vidare till ett 

bygglov på det här och sen blev det så småningom ett projekt av det, så att säga, som vi fick stanna 

kvar i, ibland så är det ju så att vi inte får stanna kvar i själva projekteringen men just de här tidiga 

skisserna har vi gjort tillsammans med dem 

 

Johan:  Vilka verktyg och rutiner används för kommunikation inom projektet? Exempelvis Revit, e-post, 

Navis, telefon, gemensam databas, möten…? 

 

Arkitekt:  Vi ritar i AutoCAD, vi har ingen 3D, vi har ingen BIM-projektering i det här projektet, ingen 3D-

projektering på det sättet. Sen så finns det ju då Pärmen, projektservern som vi lägger ut 

gemensamma handlingar på, och sen så är det ju mejl. Mejl och telefon, och sen har vi ju våra 

projekteringsmöten där vi ses också, som har varit ungefär varannan vecka, tror jag under våren här  

 

Johan: Vilka krav ställs gällande kommunikation inom projektet? Krav som ställs på rutiner, verktyg och 
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så vidare? 

 

Arkitekt:  Ja, det har ju till exempel ställts krav på vilken version av AutoCAD som vi ska använda, vi har 

också haft lite rutiner på när vi ska lägga ut nya handlingar, det ska vara på fredagar till exempel 

varje vecka. Det har väl varit det, programkrav och att vi ska uppdatera modell-filen och lägga ner 

en ny modell då varje fredag   

 

Johan: Vilka verktyg och rutiner används för att samordna olika konsulters handlingar/ritningar? Såsom 

Revit, e-post, Navis, telefon, gemensam databas, möten och så vidare…? 

 

Arkitekt:  Ja, då har jag varit lite sjukskriven så då har jag inte varit med på just det, men det har ju funnits 

ett samordningsmöte där man liksom har lagt ihop ritningarna, man har xref:at* in varandras 

discipliner på  A-underlaget, så att säga. Och då tror jag att man satt på skärmen tillsammans och la 

ihop de här ritningarna, men det har inte gjorts någon 3D, det har inte varit någon sån samordning, 

utan det har varit 2D-samordning, kan man säga. Sen gör vi ju sektioner och sånt också som också 

ska visa på när man lägger in rör och installationer och sånt att det får plats. 

 

Johan: Har ni fått använda er av rutiner och verktyg i projektet som ni inte har arbetat med tidigare? 

Om ja, hur introducerades ni till dessa? 

Arkitekt:  Nej, det har vi inte gjort. Det har varit väldigt standard tror jag  

 

Johan: Hur sker samgranskning av olika konsulters handlingar/ritningar? Exempelvis CAD, Navis, 

samplottring av papper vid möten och så vidare? 

 

Arkitekt: I det här fallet är jag osäker på om man tog ut det på papper, utan man gjorde det på skärmen, man 

la ihop alla ritningar och så titta man tillsammans och då har man ju då att VVS alla deras grejer är 

röda och El är blå och så vidare, och så ser man liksom på det sättet, så sitter man och tittar 

tillsammans  

 

Johan: Okej, och då jobbar man i AutoCAD, eller? 

 

Arkitekt: Ja, precis, jag tror att det är så det har föregått den här gången, jag var som sagt inte med på just det 

mötet. Ibland så är det ju så att man tar ut papperskopior också, men det är jag lite osäker på. Jag 

tror att det var El som satte ihop de här ritningarna  

 

Johan: Vilken version av Autocad kör ni i? 

 

Arkitekt: Nu är det inte jag som sitter och ritar i projektet, men jag tror att det är tvåtusen-tretton 

 

Johan: Hur upplever du att samordning och kommunikation fungerar mellan de olika konsulterna i 

projekteringen?  

 

Arkitekt: Det har väl fungerat bra, det är ju mycket att man ringer och mejlar varandra också medan man 

projekterar, det dyker ju upp saker hela tiden, så det är ju inte bara så att man samordnat då man 

har samordningmöte utan det gör man ju egentligen hela tiden, och det har ju fungerat bra tycker 
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jag  

 

Johan: Du sa ju att ni projekterar i 2D, men hade det funnits några fördelar med istället projektera i 3D? 

 

Arkitekt: Ja, det tycker jag. Jag vet faktiskt inte riktigt, vi la upp det här projektet i AutoCAD och sen så 

visste vi att de andra konsulterna jobbade i AutoCAD också. Annars så jobbar ju vi på kontoret 

både i Revit och ArchiCAD. ArchiCAD är det programmet som jag är van att jobba med, och det 

hade absolut funnits fördelar med att kunna få upp en modell snabbt och titta på och plocka 

sektioner ifrån, så absolut det hade det gjort 

 

Johan: Hur uppdaterar varje konsult de andra konsulterna med sina nya projekteringshandlingar? Sker 

detta efter rutin, kontinuerligt, vid behov? 

 

Arkitekt:  Nej, alltså som vi bestämde i början så var det som så att vi skulle försöka uppdatera A i alla fall, 

uppdaterar i sin modell varje fredag och då lägger ju vi ut det på pärmen och så talar vi om vilka 

förändringar vi har gjort, och då är det ju upp till var och en sen att se till att man jobbar på det 

rätta underlaget sen kan det ju vara om det händer någonting speciellt, att man måste lägga ner nya 

modeller, men då får man ju meddela, man får komma överens om det. Det är ju inte ett så 

jättestort projekt det här, så då kan man ju sköta det lite mer genom att man kommunicerar mer 

med varandra och talar om vad man gör för någonting, och vad det finns för behov. Ibland när det 

är jättestora projekt då måste man ju följa lite mer rutiner liksom, man måste ha rutiner för hur man 

ska göra. Här tycker jag att det har varit mer så att man kan prata med varandra och säga till  

 

Johan: Hur säkerställs det att alla konsulter har uppdaterade handlingar och underlag från de övriga 

konsulterna, beställaren och så vidare? 

 

Arkitekt: De ligger ju på pärmen och det är ju var och ens ansvar att kolla av att man har det  

 

Johan: Okej, så det finns inget sätt för de övriga att kunna få bekräftat att de har mottagits då, utan det är 

upp till var och en att hålla sig á jour? 

 

Arkitekt: Nej, det gör det ju inte, utan vi lägger ju ner och sen skickar vi ut ett mejl till alla i gruppen att det 

finns nya modeller. Vi har ju kvitto på att vi ser att vi har lagt ner modellen och att det har gått ut 

till allihop, men sen om de – för det har man ju varit med om i vissa projekt – att det kan missas, att 

det är någon som har jobbat på ett gammalt underlag, det man ju liksom aldrig riktigt garantera  

 

Johan: Okej, men har det hänt någonting i det här projektet, att det har varit något gammalt underlag vid 

något tillfälle? 

 

Arkitekt: Nej, inte vad jag vet 

 

Johan: Hur hanteras handlingar som inte är kompletta när beslut måste tas? Vid exempelvis ett 

samordningsmöte. Hur fungerar det? Har man någon rutin på det? 

 

Arkitekt: Nej, det får ni nästan höra med Projektgaranti i så fall, det är ju de som måste fatta ett sånt beslut, 

om man måste backa tillbaka och titta på det eller om man kan fatta beslut utifrån det som ändå 

finns framtaget. Det kan ju vara olika från fall till fall och från gång till gång, skulle jag vilja säga  
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Johan: Hur rapporterar ni avvikelser? Är det i rapport eller PM? Till vilka parter, i vilken form? 

 

Arkitekt: Det har ju varit lite löst hållet, när jag frågade Projektgaranti så vill man, ibland så jobbar man med 

ÄTOR, och det ville man inte nu, utan man ville ha en sammanställning, och det har vi försökt att 

göra nu, att vi gör en sammanställning inför fakturering, där vi talar om. Och sen är det klart att 

vissa saker som påverkar de andra konsulterna och sånt, då kan det ju vara så att vi måste gå ut 

med en ny modell och vi måste informera och sånt men ofta är det ju såna här saker, stora saker har 

ju oftast kommit fram när vi sitter tillsammans på projekteringsmöten, att vi måste ändra någonting 

eller att beställaren vill ha det på ett annat sätt, eller att brukaren vill ha det på ett annat sätt och då 

är det ju viktigt att vi gemensamt bestämmer att vi gör den här ändringen, och sen så att vi 

informerar om att vi lägger ner en ny handling, ett nytt underlag och att de här ändringarna finns  

 

Johan:  Har du upplevt att alla har hanterat det på samma sätt? 

 

Arkitekt:  Nej, jag tycker kanske att det har varit lite oklart hur Projektgaranti har velat att vi hanterar det 

här, så ja tror att vi har hanterat det här på olika sätt. Men det kanske har mer att göra med 

betalningen, faktureringen av det hela så att säga hur man ser att… vi lämnar ju ifrån oss en budget 

och sen gäller det ju för oss att när det händer avvikelser som vi inte har haft med i vår budgettid, 

så är det ju för oss om vi har lagt ner tid på det här, att vi måste få betalt för det och det vet jag att 

vi har hanterat lite olika hur vi har rapporterat in det  

 

Johan: Vilken typ av möten deltar ni i inom projektet? 

 

Arkitekt:  Projekteringsmöten och samordningsmöten, det är de möten vi är med på 

 

Johan: Hur upplever du mötena och deras upplägg? Finns det något du vill förändra, något som fungerar 

felfritt? 

 

Arkitekt: Jag tycker att det har varit bra möten, absolut 

 

Johan: Finns det något som Projektgaranti skulle kunna ändra för att underlätta samordningen? Verktyg, 

rutiner och så vidare…? 

 

Arkitekt: Nej, jag tycker att det har fungerat bra. Det som vi har hamnat lite granna i – eftersom det har varit 

så bråttom också – det är ju just det här med att det har kommit tillägg till budget som vi har 

skyndat oss och försökt att lösa, och sen får vi i efterhand … det kan vara att vi har tagit fram 

mycket mer utvändiga detaljer till exempel vi ritat fler takdetaljer vi har gjort saker som är tillägg 

till budget och sen ska vi försöka att redovisa det här i efterhand, så det handlar nog mer om såna 

saker  

Sen kan jag också tycka att – nu vet jag ju att det är lite knepigt för dem att försöka lösa den här 

markfrågan – så nu hör vi ingenting från Projektgaranti, så nu är det lite vilande hela projektet 

upplever vi, just nu är det inte så mycket kommunikation  
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Johan: Har du några övriga tankar kring projektering och samordning? 

 

Arkitekt: Nej, det tror jag inte. Det har ju flyt på precis som det brukar göra i projekt, det är såhär det är 

liksom att en viss samordning sköter man hela tiden när man projekterar och sen har vi våra 

samordningsmöten och sen har vi våra projekteringsmöten där vi också tar upp en hel del 

samordning, så det har rullat på 

 

Johan: Har databaserna där ni har lagt upp ritningar, har det fungerat bra? 

 

Arkitekt: Pärmen E-binder, den tycker jag är bra, den är ju enkel. Det finns nu massa olika varianter på det 

här, men den är ganska enkel att använda tycker jag   
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Bilaga 13 
 

Intervju 8 – Projektansvarig från Projektgaranti AB 
 

Informant: PG, Projektgaranti AB 

Projekt: Typprojekt 2 

Intervjuare: Rachel Marzban 

Inspelare: Rachel Marzban 

Form: Intervju 

Tidsåtgång: 47 minuter 17 sekunder 

Start: Klockan 14:04 den 22 maj 2015 

Avslut: Klockan 14:53 den 22 maj 2015 

Transkriberare: Johan Hausmann 

  
 

 

Rachel: Vilken roll har du och dina kollegor från Projektgaranti i projektet? 

 

PG: Projektledning, produktionsledning och projekteringsledning 

 

Rachel: Okej, men hur länge har det här projektet pågått? 

 

PG: Jag började jobba lite smått med det för ett år sen ungefär 

 

Rachel: Okej, du säger att det är stopp i projektet, vilket skede är det inne i nu? Är det färdigt för 

produktion? 

 

PG: Ja, vi skulle ha varit igång i produktion nu 

 

Rachel: Okej, men jag förstod att det var något med marken och markpriserna? 

 

PG: Ja, markarbeten och stommen  

 

Rachel: Hur har projekteringsskedet varit? Har det gått som förväntat? 

 

PG: Ja, det tycker jag väl. Det som har varit besvärligt, har ju varit markplaneringen. I övrigt tycker jag 

inte att det har varit så svårt, jag har ju gamla projekt att ha som referens.  

 

Rachel:   Okej, ni har ju kollat på tidigare projekt, har det varit någonting liknande i liknande projekt 

tidigare? 

 

PG: Ja absolut, i Västerås, ett systerprojekt, det är väldigt lätt att jämföra dem. Där var det HMB i 

Västerås som hade totalentreprenad, så då höll inte vi projekteringen, men vi deltog och det här var 

ett lite besvärligare projekt i och med marken och de två husdelarna trappa en och halv meter, då 

blir det lite besvärligare att få till installationerna som dras genom huset. Det hade vanligt enklare 

om vi hade trappat en hel våning än en halv. Den stora biten är ju markläggningen med höjderna. 

Det lutar, längst gatan lutar tomten fyra meter och åt andra håller så är det nio meter. Så det blir 

konsekvenser som vi inte riktigt hade koll på. Först och främst är det tillgänglighetskrav, alltså 

BBR-krav 

 

Rachel: Ja, precis det är väl ska väl vara ett på hundra? 
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PG: Ja, det finns massor och sen är det var man lägger handikapplatser och hur man ska ta sig från 

handikapplatser och in 

 

Rachel: Hur har det fungerat allmänt i projektet med avvikelserapportering? 

 

PG: Egentligen inte alls, jag måste fråga och ha CM-rapportering, jag har svårt att få fram vad de tycker 

har varit avvikelser och inte, och vi är definitivt inte klara med den diskussionen 

 

Rachel: Okej, vad har ni satt för riktlinjer innan? 

 

PG: Det är en offert som beskriver si och så, det står beskrivet i text vad som ska utföras, sen talar man 

om att si och så många ritningar av det och de ska innehålla vissa saker och sen är det 

systemhandlingar och det är bygghandlingar och det man säger då är att när det har uppkommit 

avvikelser ska man alltid säga till. Om man avviker från det som är överenskommet ska man säga 

till och man ska även säga till när man har kommit upp i sjuttiofem procent av budget och tala om 

vad man har gjort av det arbete som ingår 

 

Rachel: Okej, hur ska man rapportera det här? 

 

PG: Det kan man göra precis hur som helst, man kan skicka ett mejl och tala om att nu ligger det till 

såhär, vi har arbetat upp så här mycket av budget och vi anser att så här mycket är det kvar och 

avvikelserna är dessa och i och med en bedömning kommer det att ta så många timmar att göra det 

här 

 

Rachel: Okej, så det finns alltså riktlinjer för vad det ska innehålla, men inte hur det ska ske, hur man ska 

rapportera? 

 

PG: Nej, det räcker med att säga att: meddela. I och för sig kan man formalisera det mer, men det ska 

inte behövas, men för att de egentligen ska förstå det lite mer kanske man skulle ha en blankett, 

men det brukar vi ha som en avvikelse att det här är avvikelsen och vi bedömer att det kommer att 

kosta såhär mycket att åtgärda. Det är inget konstigt, men det svåra är då att få dem att göra det här 

i tid. 

 

Rachel: Okej, men då ska de meddela bara er eller meddelas de andra samtidigt då 

 

PG: Nej, det är rent affärsmässigt och jag uppfattar att de har lika svårt att ta till sig det säg för mycket 

”jag vill att ni gör det”. När jag säger någonting så har ju jag väldigt svårt att se om det ingår eller 

inte. Om jag säger ”jag vill att ni ritar upp det här”, då ska den det gäller tala om att ”då ska du veta 

att det här är en avvikelse och det här är någonting som ligger utanför”. Då har jag en chans att säga 

att ”vid närmare eftertanke så struntar vi i det” eller så säger jag ”nej, jag måste ha det i alla fall” 

 

Rachel: Okej, så det handlar om att du förväntar dig att de ska ha koll på vad deras uppdrag innehåller när 

du frågar om någonting som du ska göra 

 

PG: Ja, det är väl det minsta man kräva att man har koll på sitt eget uppdrag. Till exempel hur det ska gå 

till. Jag var i diskussioner med arkitekten, de höll på och funderade på hur de skulle göra 

undertaksritningarna och frågade mig ”om du vill ha in någonting mer på undertaksritningarna som 

information till undertaksentreprenörerna?” . ”Ja, det kan ju vara jättebra”, svarade jag. Absolut, 

takarmaturer och sånt som påverkar undertaksritningarna vill jag gärna ha med. Då skulle han ta in 

uppgifter från respektive konsult och då fick jag genast en påringning av en av konsulterna som sa 

att hon hade fått en påringning av arkitekten gällande undertaksritningen och de vill ha inte det och 

det.” Bara som information så är det såhär att det här är extra arbete för oss, vi måste göra en ny fil 

som då ska in i hans ritning och det tar den tiden. Är du villig att göra den beställningen?”. och då 

kom jag fram till att jag inte var det, för den informationen kan vi ta fram på annat sätt så då 

behöver vi inte det, då hade jag en chans att göra en bedömning- är det någonting jag behöver eller 

inte? Det är så det ska gå till! 

 

Rachel: Ja, precis det är ju svårt för dig att ha koll på vad som ingår i allas uppdrag samtidigt? 

 

PG: Ja, det kan inte jag ha. 
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Rachel: Vad är det som övergripande styr kommunikation och samordning inom projektet? Vad är det 

Projektgaranti har för riktlinjer och hur stort inflytande har beställaren? 

 

PG: Oj, det var en väldigt stor fråga, kan du konkretisera den lite mer? 

 

Rachel: Jag tänker på hur kommunikationen ska ske, genom vilka verktyg och rutiner och vad är det som 

styr det? Jag tänker att beställaren kanske vill ha det genom en viss databas där man lagrar? 

 

PG: Om vi tittar på beställaren så är de väldigt informella och vi har egentligen inte den relationen att 

allting behöver vara så himla formellt och de vill inte ha allt som finns i vårt verksamhetssystem. 

De vill inte betala för det. Det finns massa rutiner för allt mellan himmel och jord, och de är inte 

beredda att köpa hela det paketet, utan de är lite mer rakt på och informellt. Och då får man nog 

välja att följa vad beställaren vill för att alla våra rutiner kostar timmar det vill säga att det blir 

dyrare för beställaren och då med tanke på den beställaren det är så är det viktigt att vi inte gör 

massa dokument som de inte efterfrågar. Det är mycket informellt, det är mail och vi försöker hålla 

ett möte ungefär varannan vecka där vi går igenom de olika projekt vi har. Det sker mycket 

bekräftelser via mail.  

 

Rachel: Okej, så det avviker ganska mycket från andra projekt som ni brukar hålla i? 

 

PG: Ja, det gör det  

 

Rachel: Finns det vissa saker som ni frångår som du tycker att ni ändå borde ha haft? Gällande till exempel 

rutiner och sånt? 

 

PG: Nej, inte rutiner. Det som vi lider av nu är att vi, det är svårt att beskriva det här, men det handlar 

om kalkyl och budget. Vi hade gamla projekt som referenser och projektkostnadsnivåer och vi 

gjorde väl en lite kostandsberäkning eller överslagsberäkning om vad projektet skulle kosta med 

erfarenhetsvärden. Det visade sig sen nu att det slår fel. Anledningen till att vi inte gjorde en mer 

detaljerad kalkyl på det här var för att erfarenheter från kalkyl till systerprojektet i Västerås så 

gjorde vi riktig produktionskalkyl, som BK gjorde, beräkningskonsulterna och de kom fram till att 

det skulle kosta 80 miljoner i det projektet och de sa att det är helsäkert att ”ni kommer inte att 

kunna handla det här projektet för under 80 miljoner”. Men verkligheten blev att offerten som kom 

in låg på ungefär 50 miljoner. Och därmed sjönk ju liksom varför ska vi göra en kalkyl om vi vet 

att den blir så mycket fel? Men nu visade det ju sig åt andra hållet här, att den kostnadsberäkning 

som vi gjorde i höstas håller inte alls. På betongstommen blir det nästan 50 procent dyrare än 

beräknat och det är jättejobbigt och hur vi skulle ha fångat upp det där vet jag inte, det är inte säkert 

att vi hade fångat upp det även om vi gjorde en riktig kalkyl. Det är en svår marknad i Stockholm 

nu, men det ångrar jag. Vi skulle ha analyserat det mer, men jag tyckte att vi hade koll på vilka 

nivåer vi skulle ha legat på men det slog väldigt fel. 

 

Rachel: Vilka verktyg används för kommunikationen mellan konsulterna och Projektgaranti?  

 

PG: Det är väldigt mycket mail, sen är det våra projekteringsmöten och så har vi projektpoolen ”I-

Binder” där vi lägger alla  

 

Rachel: ”I-binder”, okej den beskrivs väl som ”Pärmen” i många fall? 

 

PG: Ja, den hette ”Pärmen” tidigare, men numer heter den ”I-binder” 

 

Rachel: Okej, hur tycker du att ”I-binder” fungerar?  

 

PG: När den fungerar så är den bra, men den har trasslat lite, det fanns lite buggar i den som vi har fått 

fixa och sånt kan ju dyka upp lite här och där. Ibland så har vi fått – jag vet inte vad det beror på, 

om det beror på upplägget eller- men vi har ju förfrågningsunderlagen och där har vi bjudit in 

entreprenörer att gå in och hämta handlingar och vi har fått mycket samtal om handlingar som inte 

finns, men när jag går in och tittar så finns den där. Så jag vet inte om det beror på om respektive 

entreprenör inte ser den eller om de inte förstår var den ska ligga någonstans. Det har inte funkat 

riktigt smärtfritt och det är lite jobbigt när man inte kan vara säker på att alla entreprenörer har alla 
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handlingar tillgängliga. 

 

Rachel: Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan konsulterna? 

 

PG: Jag tror att den har funkat rätt så bra. Vi hade en kommunikation mellan konstruktören och 

markkonsulten, alltså LA, som inte fungerade. I övrigt tror jag att kommunikationen går väldigt 

bra. 

Rachel: Jag förstod att det var lite andra rutiner än vad det normalt brukar vara i andra projekt, att ni inte 

ska ha all dokumentation som ni kanske normalt sätt brukar ha 

 

PG: Nej, inte gentemot beställaren, men vad det gäller projekteringen så ska vi definitivt ha samma 

dokumentation, det måste vi ha 

 

Rachel: Okej, men jag tänker om det är några verktyg och rutiner som ni har tillämpat i det här projektet 

som är nya för konsulterna eller för er? 

 

PG: Nej, alla projekt numera jobbar ju med någon projektpool 

 

Rachel: Okej, så det är ungefär samma funktioner mellan de olika poolerna – man laddar upp och hämtar 

handlingar? 

 

PG: Ja precis 

 

Rachel: Okej, men finns det några andra funktioner? Jag hörde lite grann om ett program som heter Lync 

där man kan se varandra skärmar och samordna. 

 

PG: Det har jag aldrig hört talas om 

 

Rachel: Det var någon av konsulterna som nämnde att man kan ladda upp filen normalt och sen att istället 

för att ha ett möte så kan man dela skärmarna med varandra och se vad den andre gör, så kan man 

samordna på det sättet, men det är ingenting som ni använder? 

 

PG: Nej, det har jag inte hört talas om, men det låter mer som att det skulle ligga i programvaran i deras 

dagliga CAD-verktyg i de olika CAD-programmen. Det låter mer som det än ett verktyg för 

dokumentation, men jag vet inte om det är det. 

 

Rachel: Okej, jag tänkte bara kolla om det var någonting som ni hade koll på 

 

PG: Nej, inte alls 

 

Rachel: Okej, men hade någonting sånt varit av intresse vid samordning etcetera? 

 

PG: jag vet inte, vi har haft två samgranskningsmöten och det första blev lite halvmisslyckat, vi gick 

igenom en del men då var inte alla med heller så vi fick ju ha ett till och det svåra är att göra de här 

filerna läsbara, man ska lägga in allting samtidigt och få det läsbart. Det är det svåra men jag tycker 

ändå att det inte är något svårt hus det här, det var inga jättestora problem, så vi kunde nog lösa det 

mesta på ett relativt enkelt sätt. 

 

Rachel: Okej, men samgranskningen i sig, hur sker den? Lägger ni in flera ritningar i samma fil? 

 

PG: Ja i sista fallet fick konstruktören ansvar att lägga ihop allting i en fil, det är arkitekt, konstruktion, 

EL, VS, ventilation och sprinkler. 

 

Rachel: Var det här i 2D eller i 3D? 

 

PG: 2D, det är för att alla inte ritar i 3D 

 

Rachel: Okej, är det dwg-filer då? 

 

PG: Ja, juste så att allting är sammanlagrat, det är en platt ritning alltså en fil som är platt och alla har 
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sina färger. Sen drog vi upp det på skärmen här och gick igenom plan för plan och letar efter där 

det är mycket på samma ställe, där kan man upptäcka var det krockar  

 

Rachel: Okej, så samgranskningen har skett på möten helt enkelt och då har en fått ansvaret för att lägga 

samman allting? 

 

PG: Ja, men sen tittar man gemensamt och för protokoll och gör markering i filen med numrering och 

sen skriver man ner vad varje numer betyder, till exempel ”krock mellan el och ventilation” eller 

vad det nu är. Sen åligger det de inblandade konsulterna att lösa de här problemen. 

 

Rachel: Har de haft koll på varandra ritningar under tiden de har gjorts? 

 

PG: Ja, alla dwg-filer finns tillgängliga för respektive  

 

Rachel: Okej, för man lägger upp det på den här poolen? 

 

PG: Ja och det är varje konsults ansvar att samordna med andra, man får inte sitta på sin kammare och 

rita färdigt och säga att man har gjort sitt och att alla andra får anpassa sig efter vad den har ritat. 

Det brukar fungera, konsulterna pratar med varandra och det ska de göra för det ska inte gå via mig 

att så att man får sitta där som en växel, då funkar ingenting, utan konsulterna måste kommunicera 

direkt 

 

Rachel: Så de har alltså ett ansvar att kommunicera med andra konsulter, är det skriftligt? 

 

PG: Ja, eller det står i ABK vad uppdragen gäller, man är tvungen att samordna, man kan inte förutsätta 

att man är ensam på banan, att störst går först eller att den som är snabbast på att rita får de andra 

anpassa sig efter, man måste lösa det tillsammans. Jag anser inte att det är något problem, det mesta 

sker automatiskt.  

 

Rachel: Okej, men det är vid rutin eller vid behov som konsulterna uppdaterar sina handlingar i poolen? 

 

PG: Ja och sen är vissa mer på än andra. Konstruktören är väldigt driven och har koll på vilken 

information han behöver till exempel om han behöver fråga om ventilationskanalerna ska dras på 

ett visst ställe. Den kommunikationen sker hela tiden och det måste ske utan att jag har 

övervakning för det går inte. 

 

Rachel: Så det säkerställs inte på något sätt att konsulterna har de senaste handlingarna som de utgår ifrån? 

 

PG: Det är var och ens ansvar, det sker en kommunikation att ”nu har jag lagt ut det senaste och laddat 

ner de senaste modellfilerna”, de finns ju I-binder. 

 

Rachel: Okej, så man meddelar varandra varje gång man lägger upp någonting nytt? 

 

PG: Ja och jag tror att vi till och med sa att vi skulle lägga ut det senaste – om det hade skett någon 

revidering-så skulle det läggas ut varje fredag, så att man vet att man jobbar med rätt modeller. 

 

Rachel: Okej, men att man använder modellerna sen är upp till var och en men att man blir meddelad om att 

det finns? 

 

PG: Man har skyldighet, man kan inte komma i efterhand och säga att man inte hade rätt dokument som 

underlag, det duger inte. 

 

Rachel: Okej, men det har inte varit så någon gång under det här projektet att någon har haft gamla 

handlingar? 

 

PG: Jo, det har jag sett. Men inte som har påverkat någonting och nu när man har de här 

dokumentpoolerna kan man inte skylla på att man inte har de senaste handlingarna för att allting är 

tillgängligt hela tiden. Förr var det mer så att man kunde höra att ”jag har inte fått någon 

information, jag har inte fått rätt underlag från Arkitekten”, det var rätt vanligt att installatörerna sa. 
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Rachel: Hur har ni gått tillväga för att informera konsulterna för hur det ska ske med rapportering, 

kommunikation och dokumentation? 

 

PG: Det går man igenom vid startmötet 

 

Rachel: Gällande dokumenthantering inom Projektgaranti, Vad har man för rutiner på hur man för över 

dokument från den externa databasen till det interna verksamhetssystemet? 

 

PG: Inga. 

 

Rachel: Inga? Okej, så då plockar man lite? 

 

PG: Vi borde ha någon form av strukturerad databas internt där vi lägger projekteringsresultat men vi 

har inte det. Det är en stor brist i kapitel 9, de mappar som finns där är inte tillräckliga 

 

Rachel: Okej, vad hade mer behövts där? 

 

PG: Vi har ju till exempel lagt in en egen mapp som heter projekteringsresultat, sen är det arkitekt, 

konstruktör och El. I och med att man behöver de här mapparna när man jobbar får man då olika 

grader av kvalitet, i början kan man få skisser som inte ens är daterade, där de undrar om ”det är bra 

att göra på det sättet?” och man måste ha något ställe att lägga alla de här och det finns inte på vårt 

projekteringskapitel 

 

Rachel: Jag tänker på det här med erfarenheter från tidigare projekt? 

 

PG: Nu kom du in på en jättesvår sak, erfarenhetsåterföring  

Rachel: Det som eventuellt har stått är att vid sista rapporten som man skickar till beställaren så ska man 

göra någon form av sammanfattning av projektet och dess gång, men är det här någonting sparas 

eller görs hos Projektgaranti? 

 

PG: Det varierar nog om det görs eller inte 

 

Rachel: Jag tänker att om man har andra liknande projekt som man sen ska arbeta med så är det kanske bra 

att ha det väldigt kortfattat, koncist som någon form av förlaga för hur det har sett ut, det här var 

bristerna, vi gjorde såhär etcetera  

 

PG: Det där är en jättesvår process för när man kommer så långt är man ofta inne jobbar med nästa 

projekt och har inte tid, så åker det där. Det är likadant på alla ställen som jag har jobbat på 

tidigare, det blir jättetufft med erfarenhetsåterföringen. Vem skall hålla det här uppdaterat? Var 

ligger ansvaret och till exempel vem ska betala för att vi lägger ner tid på den här dokumentationen 

som vi behöver internt? Ska våra beställare betala den? Ska de betala för alla timmar som jag 

lägger ner på att få ihop all dokumentation åt oss? 

 

Rachel: Jag tänkte på det här med att om man efter projektets slutförande har någon form av 

återkopplingsmöte och går igenom det? 

 

PG: Alla tycker att man bör ha det och alla efterfrågat det, men det sker väldigt sällan 

 

Rachel: Så det finns ett behov av det och folk vill ha det, men av någon anledning så styrs det inte upp? 

 

PG: Nej, vem ska ansvaret och vem ska betala för det? 

 

Rachel: Ja, det är bra frågor! 

 

PG: Och de säger ” jag har inte tid, det går inte, jag håller på med det här projektet, jag ska leverera 

handlingar till det här så att jag har inte tid”. Det är jättesvårt. Kostnaden är jättesvår, tiden är 

jättesvår, men det är många som säger att det är jättebra om man har det. 

 

Rachel: Jag tänkte på handlingar och dokument som lagras på externa databaser, hur länge är de tillgängliga 

i efterhand? Kan man gå och plocka in saker månader efter? 
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PG: Så länge beställaren betalar för databasen så finns de där 

 

Rachel: Okej, men finns det några regler? Hur länge brukar de finnas tillgängliga för er? 

PG: Nej, det finns inga regler 

 

Rachel: Okej, så om det är handlingar som man är intresserad av så ska man kontakta beställaren? 

 

PG: Ja, eller så ska man plocka dem innan det läggs ner 

 

Rachel Okej, annars kanske det försvinner för evigt? 

 

PG: Ja, fast det mesta finns på papper men det är klart att det är enklare och går snabbare att hämta det  

 

Rachel: Hur upplever du de möten som hålls? Är det någonting som du hade velat ha mer av eller 

annorlunda upplägg? 

PG: Nej, det kan jag inte tycka. Jag tycker att det inte har varit så mycket svårigheter. Det borde ha varit 

en öppnare kommunikation. 

 

Rachel: Det här projektet är genomfört i 2D. Finns det några brister med det? Jämfört med om man istället 

hade projekterat i 3D? 

 

PG: Det är ju så att på installationssidan projekterar man i 3D men för att anpassa sig till resten så 

trycker man ihop det och gör i 2D. Det där är lite knepigt, jag vet inte vad jag tycker för att jag har 

jobbat i ett projekt med 3D och det blev lite suboptimering av allting, i och med att man ser allting i 

3D då måste man lösa allting. Då ser man saker som man inte syns när man har en platt ritning och 

man inte ser det som ett problem. Det kanske är ett så litet problem att det inte ens är ett problem 

när man kommer till arbetsplatsen, utan det kanske är en vanlig sak för respektive hantverkare.  

 

Rachel: Så du menar någonting som kan ordnas på plats? 

 

PG: ja precis, men när du ritar i 3D så ser du varenda grej. Här blir det trångt, eller här riskerar det att 

bli trångt, vi måste lösa det på ritning och den processen att lösa de här små problemen kostar 

jättemycket pengar men som i verkligheten kanske inte hade kostat någonting att fixa på 

arbetsplatsen för att hantverkarna löser det. Det är inte beskrivet. Det står att till exempel ”mina rör 

går där och ventilationen ska gå där men det finns plats”, men på en 3D ritning ser du att skär på 

olika ställen och då måste vi rita där och så blir det massa kommunikation mellan två konsulter och 

det går åt massa timmar för lösa det här, som i verkligheten kanske inte hade varit något problem. 

När jag satt i flera samgranskningsmöten så gick man igenom en Navis-modell och där allting 

borde vara krock med balkar, armaturer och allt man såg blir ett problem. 

 

Rachel: Så det blir att man börjar projektera på detaljnivå? 

 

PG: Ja för om du hittar någonting så du inte lämna det olöst 

 

Rachel: Ja, den aspekten kan man förstå 

 

PG: Är det en platt ritning så ser du inte att det är fel, men i 3D så ser du det och då måste du ta tag i 

det. Men i verkligheten kanske det inte hade varit något problem. Du kan tänka dig att man är fem, 

tio personer som sitter samtidigt och granskar och tickar pengar, så tittar man i granskningen, och 

diskuterar hur man ska göra så ritar man in i 3D-modellen hur man ska göra istället och det blir så 

dyrt! 

 

 

 

 


