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Sammanfattning 

Totalentreprenad är en väletablerad entreprenadform inom byggbranschen. Det har länge använts för att 

upphandla byggprojekt och medför att totalentreprenören ansvarar för både projekteringen och 

produktion. Sveriges största beställare, Trafikverket, har nyligen startat en satsning mot att i större 

utsträckning upphandla sina projekt inom byggande av Sveriges infrastruktur på totalentreprenad. 

Tidigare har enbart vissa beståndsdelar av projekten varit upphandlade med denna kontraktsform. 

Förändringen som branschen nu står inför, där Trafikverket ändrat inriktning, syftar till att effektivisera 

byggprocessen. I och med detta ställs nu högre krav på entreprenörens kompetens att framgångsrikt driva 

sina projekt. Ansvaret för den omfattande och komplexa projekteringen inom infrastrukturprojekt 

förskjuts nu från beställare till entreprenör och det åligger entreprenören att driva projektering och 

produktion på ett effektivt sätt. 

Syftet med denna rapport är att påvisa hur en effektivisering av utvalda moment inom 

projekteringsarbetet kan bidra till en mer produktiv projekteringsprocess för Skanska, samt påvisa vilka 

brister som via fallstudie identifierats i referensprojektets projekteringsarbete. De moment som valts rör 

ämnena organisation, kommunikation och styrning. Under processens gång har svar till formulerade 

frågeställningar sökts genom studier av litteratur, vetenskapliga artiklar och webbsidor. Intervjuer på två 

referensprojekt har också genomförts, varav enkät även skickades ut till deltagare i projekteringsarbetet 

för ett av de två referensprojekten. 

Slutsatserna, som presenteras i rapportens avslutande delar, är att det finns delar att förbättra i 

projekteringsarbetet för det huvudsakliga referensprojektet Stenkumla-Dunsjö, vilket utförs av Skanska. 

Omstrukturering av projekteringsorganisationen, där projekteringsledaren tillåts att ägna sig åt 

arbetsuppgifter som åligger den rollen, kan leda till en mer effektiv och tydlig styrning av projekteringen. 

Vidare kan en ansträngning för att i projekteringsarbetet involvera personal med koppling till produktion 

och låta dem aktivt deltaga i processen genom att inom sitt respektive teknikslag styra tillhörande 

projektörers arbete. Fortsättningsvis kan kommunikationens inverkan på projekteringsstyrningen inte 

belysas nog. Projekteringsledningen bör tidigt i processen etablera och befästa vilka 

kommunikationsvägar som ska nyttjas, och till vilka ändamål de ska användas. Ett modernt verktyg för 

kommunikation är visuell projektering, som syftar till att effektivisera och öka kommunikationen mellan 

parterna. Visualisering av projekteringstidplan och frågeställningar som rör projekteringen, kan 

underlätta för styrningen av denna process. För att knyta an till föregående mening där tidplanering 

nämndes, bör tidplaneringen ägnas en stor uppmärksamhet. Att detaljera tidplanen för projekteringen 

underlättar för styrningen av processen, då delmål åskådliggörs och tydligheten då ökar. Om 

detaljeringen dessutom utförs tillsammans med deltagande projektörer, kan detta åstadkomma en mer 

sammansvetsad grupp som arbetar mot samma mål. Avslutningsvis kan nämnas att en tydlig 

målformulering för projektet i allmänhet, och projekteringen i synnerhet, också bidrar till en effektivare 

projekteringsstyrning. Något att sträva efter i målformuleringen är att målen ska göras enligt SMART-

modellen, då uppfylls kraven på att ett mål ska vara tydligt, realistiskt, mätbart och förankrat. 

NYCKELORD: 

Projektering, Kommunikation, Totalentreprenad, Styrning, Effektivisering, Infrastruktur, Visuell 

projektering 
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Abstract 

Design build is well established in the construction industry. It has been used for a long time in the 

procurement of construction projects, and the result of this type of contract is that the contractor is 

responsible for undertaking both the design and construction. Recent changes have been made in the 

procurement of infrastructure projects by Sweden’s largest client, Trafikverket, which intends to increase 

the use of design build contracts. Before these changes, only certain parts of their projects were procured 

with this type of contract. The change in the industry, aims to make the construction process more 

effective. By doing this, contractors are facing increased requirements in running their projects 

successfully. The responsibility of the comprehensive and complex design process in infrastructure is 

now shifted from the client to the contractor and it is within the contractor’s interest to manage the design 

and construction process in an effective way. 

The purpose of this report is to demonstrate how to improve the effectiveness of chosen elements in the 

design process, and how Skanska can manage the design process in a more productive way. Furthermore, 

it aims to show flaws identified in the design process of the main case study of this report. The chosen 

elements in the design process are in the area of organization, communication and management. During 

the process of answering the formulated questions, studies of literature, scientific articles and web sites 

have been made. Also, several interviews took place at the studied constructions projects, with staff both 

from the contractor and the design firms. Lastly, a survey was conducted within one of the case study’s 

organization gather opinions on the contractor’s management of design. 

The conclusions, which are presented in the last parts of the report, is that there are some parts to improve 

in the design process of the main case study, a project called Stenkumla-Dunsjö managed by Skanska, 

in this report. Firstly, a restructuring of the management organization, where the design manager is 

allowed to focus on the duties that comes with the role, can result in a more effective and accurate 

management of design. Furthermore, the integration of construction in the design process, which 

originates from the concept of concurrent engineering, allows the contractor to use its knowledge from 

construction in the early stages of design. This can be made by involving construction managers and 

allowing them to be design managers as well. Also, the importance of communication cannot be 

underestimated. In the early stages of the project, the people involved in the design management should 

establish ways to communicate within the design group. Visual design is a communication tool, with the 

purpose to increase and make the communication more effective within the group. The visualization of 

time schedule and current issues may facilitate a more effective management of design. Moreover, the 

scheduling is a very important part in managing the design process. The schedule should be detailed 

thoroughly with inputs from members in the design group. This facilitates a clearer image of the design 

process and when documents are to be delivered. Also, when producing the time schedule together within 

the design group, this may lead to a more integrated group. Lastly, when formulating goals for the design 

process, the goals should be SMART, which leads to a specific, realistic, measurable and accepted goal. 

KEY WORDS: 

Design, Communication, Design Build, Management, Effective, Infrastructure, Concurrent, Visual 

Design 
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Förord 

Följande examensarbete på 15 högskolepoäng inom produktionsteknik har utförts, på uppdrag av 

Skanska, som en avslutande del på vår högskoleutbildning i byggteknik och design vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Under tre år har vi fyllt våra ryggsäckar med kunskap och ser nu med 

spänd förväntan fram emot att ge oss ut i arbetslivet och pröva våra vingar. 

Inledningsvis vill vi tacka de människorna på Skanskas infrastrukturprojekt Stenkumla-Dunsjö som varit 

våra uppdragsgivare och främsta stöttepelare i examensarbetet. Stort tack till vår handledare Nijaz 

Mehmedovic för ditt engagemang och en kvickt hjälpande hand. Tack Magnus Persson, projektchef, för 

ditt kritiska öga som synat oss i sömmarna och fått oss att fundera en extra gång om vi verkligen träffat 

rätt. Slutligen tack till Henrik Kusing, projekteringsledare, för att vi fått ta del av din kunskap och 

erfarenheter inom projektering. Ni har verkligen inspirerat oss under resans gång och vi är oerhört 

tacksamma över att ha fått jobba tillsammans med er under tio intensiva veckor. 

”Prestation är att göra saker och ting rätt. Effektivitet är att göra rätt saker och ting.” – Zig Ziglar 

Vi vill samtidigt passa på att tacka alla er andra inom projektet Stenkumla-Dunsjö som ställt upp på 

intervjuer och deltagit i vår enkät. Stort tack även till er på Skanskas projekt förskolan Lotsen som tog 

emot oss med öppna armar när vi önskade få information om hur de styr projekteringsarbetet vid 

husbyggnation. Alla era tankar och funderingar har varit av stor betydelse och ni har bidragit till 

ytterligare en dimension i rapporten vilket vi är otroligt tacksamma för. 

Tack till vår handledare på KTH Alicja Tykocka Ström för din vägledning genom processen och vår 

examinator Per Roald för viktiga synpunkter på vägen. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som stöttat och trott på oss under 

studietiden, er kärlek och uppmuntran är ovärderlig i stunder när vinden blåser hårt. Ett litet ord är inte 

stort nog för den tacksamhet vi känner till er men vi hoppas att ni ser allt som ryms där i och säger: 

TACK! 

 

Stockholm juni 2015 

Gustav Ingberg & Kajsa Snihs 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleder rapporten och här beskrivs bakgrunden till varför denna rapport har skrivits och 

syftet med den. Vidare beskrivs de avgränsningar som ämnar koncentrera rapporten och den metod som 

använts för att undersöka ämnet. Slutligen presenteras rapportens disposition samt en redogörelse för 

använda begrepp. 

1.1 Bakgrund 
Inom byggbranschen är entreprenadformen totalentreprenad inget nytt fenomen. Det har länge använts 

med framgång, men har inom infrastruktur främst tillämpats inom vissa delar av projekten och inte 

omfattat ett helt infrastrukturprojekt. 

Under de senaste åren har den största beställaren i Sverige, Trafikverket, börjat använda sig av 

totalentreprenad som entreprenadform, omfattande alla delar i sina projekt. Trafikverket vill med detta 

åstadkomma en mer effektiv byggprocess och på så sätt spara pengar i alla led, då denna entreprenadform 

kan fungera som ett incitament för att entreprenören ska komma med mer kreativa och smarta lösningar 

på byggandet. 

Den nya viljan från Trafikverket, att arbeta med totalentreprenad, ställer ökade krav på marknadens 

företag. Tidigare har bolagen inom infrastrukturbranschen till största del endast haft ett utförandeansvar 

vid byggandet, där enbart vissa delar av ett projekt upphandlats som totalentreprenad. De verksamma 

bolagen i Sverige ställs inför en ny situation och har därmed inte någon större vana av att ha det totala 

ansvaret för projektering och produktion. I och med övergången ökar nu deras ansvar. 

Vanligen är stora infrastrukturprojekt av väldigt komplex karaktär, med många olika delar inkluderade. 

Det kan till exempel handla om projekt som innefattar stora mark-, väg-, bro- och järnvägsdelar. Detta 

innebär även att sådana projekt inkluderar många människor med olika bakgrund, viljor och mål, där det 

är viktigt att skapa förståelse mellan de olika disciplinerna och få dem att jobba mot samma målbild. 

Mot denna bakgrund kommer det redan i dag och i framtiden att krävas en väl genomförd projektering 

för att produktionen ska löpa smidigt. För att dessutom nå företagets mål ska projektet styras 

kostnadseffektivt redan under projekteringen. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge Skanskas distrikt Infrastruktur Mälardalen insikt i hur utvalda moment i 

projekteringsarbetet kan bidra till en effektivare styrning i projekteringen inom infrastruktur, med 

upphandlingsformen totalentreprenad där Trafikverket står som beställare. 

Således avser det här arbetet att undersöka om det finns några brister i distriktets projekteringsarbete och 

de problem som kan uppkomma i projekteringsfasen. Därefter lämnas förslag på framtida förbättringar 

för att effektivisera projekteringen. 
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1.3 Avgränsning 
En avgränsning som gjorts och som ingick i förutsättningarna för detta examensarbete var att enbart 

undersöka projekteringsstyrning för totalentreprenad. Fokus har lagts på byggnation inom infrastruktur, 

men åsikter om projekteringsstyrningens utförande har även inhämtats från husbyggnation. 

Infrastrukturprojekt innehåller flera olika discipliner, så som exempelvis brobyggnad, järnväg, väg och 

tunnel, varför denna rapport avgränsats mot projektering som omfattar flera discipliner och inte bara 

enstaka områden. Inriktningen har framförallt varit att undersöka arbetssätt och metoder som berör 

organisation, kommunikation och styrning där flera projektörer inblandas, och hur detta kan ske på ett 

effektivt sätt. 

Referensprojekt har huvudsakligen varit Stenkumla-Dunsjö, ett infrastrukturprojekt som innefattar 

många discipliner vilket skapar ett omfattande projekteringsarbete. Förutom nämnt referensprojekt har 

studier genomförts på projektet Förskolan Lotsen, ett förskoleprojekt drivet av Skanskas distrikt Hus 

Stockholm Syd. 

1.4 Metod 
För att nå fram till uppsatt mål med detta arbete har studier av kurslitteratur inom byggteknisk utbildning, 

vetenskapliga artiklar samt information på webbsidor genomförts. I litteraturen har de teorier som finns 

inom ämnet undersökts och hur utvalda moment kan bidra till att effektivt styra projekteringen. 

Inspiration har dessutom inhämtats från tidigare exjobb som behandlat ämnet projekteringsstyrning. 

Anledningen till att litteratur studerats är för att ge en god teoretisk grund inom ämnet och sedan kunna 

utföra jämförelser med studerade referensprojekt. 

Vidare har personal på Skanskas projektorganisation för projektet Stenkumla-Dunsjö intervjuats. I 

organisationen finns personer med erfarenhet av projekteringsstyrning från tidigare projekt. Dessutom 

har åsikter och erfarenheter från projekteringsdeltagare inom referensprojektet Stenkumla-Dunsjö 

samlats in via enkät. 

Ytterligare information om projekteringsstyrning har inhämtats från Skanskas distrikt Hus Stockholm 

Syd, där intervjuer med personal kopplat till projekteringsledning genomförts. 

I och med att detta examensarbete är en fallstudie har intervjuer krävts för att samla in information från 

studerade projekt. Vidare har enkäten ansetts nödvändig för att ge en större bredd på åsiktsinsamlingen. 

Litteraturstudierna har jämförts med de erfarenheter som intervjuad personal inom Skanska har beskrivit. 

Utifrån genomförda studier av teorier och referensprojekt har insamlad information sammanställts, varpå 

analys och slutsats har utförts. 

För att utreda ämnet har följande frågeställningar legat till grund: 

 Vilka brister finns i dagens projekteringsstyrning? 

 Vilka åtgärder behöver göras för att förbättra kommunikationen? 

 Kan organisationens arbete struktureras på ett bättre sätt än i dagsläget? 
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1.5 Disposition 
Rapportens första kapitel, inledning, presenterar det behandlade rapportens bakgrund och syfte. Här görs 

en avgränsning för att begränsa omfattningen på arbetet, följt av metoder som använts för att inhämta 

information. Avslutningsvis förklaras fackliga begrepp som använts i rapporten. 

I det andra, nulägesbeskrivning, utvecklas bakgrunden till rapporten ytterligare. I detta kapitel finns 

information om Skanskas och Trafikverkets verksamheter. Rapporten fortsätter sedan med kapitlet 

teoretisk referensram. Här presenteras de teorier som studerats i litteratur, vetenskapliga artiklar och 

information som publicerats av företag. Teorier i detta kapitel innefatta bland annat information om 

projektstyrning, projektering och kommunikation. 

Kapitlet som följer efter det går under namnet faktainsamling. I faktainsamlingen presenteras de resultat 

som studiebesök, intervjuer och enkätundersökning har medfört. De referensprojekt som studerats är 

infrastrukturprojektet Stenkumla-Dunsjö samt husprojektet Förskolan Lotsen. 

Rapporten fortsätter sedan med en analys där de undersökta fallstudierna jämförs med de teorier som 

presenterats under den teoretiska referensramen. Analysen följs sedan av ett kapitel där formulerade 

slutsatser redovisas. Dessa har dragits under detta arbetes gång och knyter an till analysen i föregående 

kapitel. 

Avslutningsvis lämnas i det sista kapitlet ett antal rekommendationer till det distrikt som denna rapport 

skrivits i samarbete med. Här presenteras förslag på vidare studier att utföra inom ämnet. 
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1.6 Begreppsförklaringar 
I rapporten används ett antal allmänt vedertagna begrepp inom byggbranschen. För att förtydliga deras 

betydelse så definieras de fortsättningsvis på följande sätt: 

Byggherre/beställare Dessa har ansvar för att genomföra projektet och står för finansieringen 

och ofta även för den framtida förvaltningen. Deras primära 

informationsbehov blir därför projekterings-, produktions- och 

förvaltningskostnader och hur slutproduktens funktion säkerställs. Vad 

som också är intressant att utreda är låga byggkostnader kontra framtida 

förvaltningskostnader 

Entreprenör Ansvarar för själva produktionen i projektet och ska informeras om hur 

själva produktframställningen ska utföras. Vid totalentreprenad ansvarar 

dessutom entreprenören för projektering. 

Projekteringsledare Den person som i ett projekt leder och samordnar projektörernas arbete 

under projekteringsskedet. Har till uppgift styra projektörerna mot uppsatta 

mål tids-, kostnads- och teknikmässigt enligt projektledarens direktiv. 

Konsulter/projektörer Utformar själva byggnadsobjektet och dess tekniska system. De ska 

redovisa lösningarna tydligt och med noggrannhet enligt beställarens och 

myndigheters krav så att dessa tillgodoses 

BEST  Ban-, El, Signal- och Telesystem inom järnväg 

BIM Förkortning för ”Building Information Modeling” eller ”Building 

Information Management”, på svenska översatt 

”Byggnadsinformationsmodellering/Informationsstyrning”. Det är ett 

arbetssätt där en digital 3D-modell skapas av ett byggnadsobjekt för att 

visualisera denna och där varje enskilt objekt i modellen är fylld med 

information 
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs Skanskas historia och nuläge, företaget som rapporten är skriven på. Sedan 

förklaras bakgrunden till rapporten ytterligare, där Trafikverkets verksamhet samt de bakomliggande 

faktorer som föranlett denna rapport beskrivs. 

2.1 Skanska 

2.1.1 Om företaget 

Skanska grundades 1887 under namnet AB Skånska Cementgjuteriet, som till en början tillverkade 

betongprodukter. År 1897 etablerades den första internationella verksamheten, och under 1900-talet kom 

företaget att ta en stor plats när Sveriges infrastruktur utvecklades, där företaget bland annat byggde 

vägar, kontor och bostäder. Utvecklingen av företaget fortsatte under 1900-talet och 1965 noterades 

bolaget på Stockholmsbörsen. År 1971 genomfördes företagets första uppdrag i USA och 1984 ändrades 

koncernens officiella namn till Skanska. 

I dag hör Skanska till ett av de största byggföretagen i världen och verksamheten är fokuserad på att 

bygga och utveckla bostäder samt driva projekt inom kommersiella fastigheter och infrastruktur i USA 

och de 10 länder i Europa där Skanska har sin verksamhet. Antalet medarbetare i världen uppgick år 

2014 till cirka 57 000, varav 10 000 anställda i Sverige. Johan Karlström är verkställande direktör (VD) 

och koncernchef för Skanska AB och Pierre Olofsson är VD för Skanska Sverige. 

Internationellt omsatte Skanska år 2014 145 miljarder kronor och i Sverige omsattes 33 miljarder. 

Företaget genomför ungefär 2 500 projekt per år i Sverige, och över 10 000 projekt globalt. Projekt som 

kan nämnas är: 

 Nya Karolinska Solna – Nybyggnation av sjukhus i Solna, se Figur 1 

 Hallandsås – Problemfyllt tunnelprojekt 

 Öresundsbron – Bro som förenar Sverige med Danmark 

 No. 7 line Subway – Utbyggnad av tunnelbanesystemet i New York City 

 MetLife Stadium – Arenabygge i New Jersey på 1,5 miljarder dollar 

 

Figur 1 Nya Karolinska Solna (Systemair, 2012) 
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2.1.2 Skanskas fem nollvisioner 

Skanska arbetar mycket med att ta ansvar för det samhället som de verkar i, och som en del i den 

satsningen har de etablerat de fem nollvisionerna. Nollvisionerna fungerar som kärnvärden och är 

grunden för hur företaget jobbar. Dessa fem nollvisioner är: 

 Noll förlustprojekt – Varje projekt ska genomföras på ett lönsamt sätt 

 Noll miljöincidenter – Alla Skanskas projekt ska utföras med minimal miljöpåverkan 

 Noll kvalitetsfel – Att alltid uppfylla kundernas förväntningar 

 Noll etiska övertramp – Nolltolerans mot alla former av korruption, bestickning, mutor, illojala 

konkurrensbegränsande åtgärder, diskriminering eller trakasserier 

 Noll arbetsplatsolyckor – På Skanskas arbetsplatser är målsättningen att noll olyckor får ske där 

medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänheten drabbas 

Dessa nollvisioner är kärnan i Skanskas verksamhet och är något som det läggs stor tyngd på att följa i 

det dagliga arbetet (Skanska Sverige AB, 2015). 

Skanskas verksamhet kan uppdelas i olika områden beroende på den marknad och det land inom vilket 

företaget är verksamt. Dessa områden är byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling 

samt infrastrukturutveckling, se Figur 2. 

 

Figur 2 Skanskas koncern med verksamhetsområden (Kusing, Mehmedovic, & Persson, 2015) 

Längre ner i Skanskas organisation finns företagets verksamhetsgrenar, som totalt är 8 stycken. De grenar 

som bedriver byggverksamhet är ”Hus”, ”Väg och Anläggning” samt ”Asfalt och Betong”. Resterande 

5 grenar är supportfunktioner till Skanskas byggverksamhet, se Figur 3. De olika grenarna inom 

byggverksamheten kan i sin tur delas in i regioner, som i Sverige uppgår till 25 stycken. Regionerna kan 

vidare delas in i distrikt, som det finns cirka 100 av i Sverige. Distrikten kan sedan uppdelas i de projekt 

som bedrivs inom distriktet. 
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Figur 3 Skanskas verksamhetsgrenar (Kusing, Mehmedovic, & Persson, 2015) 

2.1.3 Skanska Infrastruktur Mälardalen 

Skanska Infrastruktur Mälardalen är ett av Skanskas distrikt med verksamhet inom utveckling och 

byggnation av infrastruktur. Som namnet antyder är Mälardalen den geografiska begränsningen, men 

gränsen för var de egentligen bedriver projekt är diffus då deras åtaganden kan sträcka sig utanför 

området. Några projekt som distriktet har genomfört de senaste åren och som visar på den geografiska 

spridningen är: 

 Projekt Mälarbanan, Slammertorp – Utbyggnad av järnvägsspår. I projektet ingår bland annat en 

vägbro och en landskapsbro. 

 E18 Västerås-Sagån – Ombyggnad av E18 till motorväg. Projektet omfattade byggnation av 10 

km motorväg. 

 Förbifart Katrineholm – Prisbelönt nybyggnation och breddning med 20 km landsväg där 11 

broar och 2 rondeller ingick i projektet, se Figur 4. 

 Röforsbron – Brobyggnation utanför Arboga. Projektet omfattade byggnation av Röforsbron i 

Arboga, där en kopia av den ursprungliga bron byggdes på samma plats. BIM-modell användes 

i stor utsträckning på detta projekt 

 

Figur 4 Förbifart Katrineholm (Skanska Sverige AB, 2015) 
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Tidigare projekt som distriktet har genomfört har inte varit i lika stor omfattning som Stenkumla-Dunsjö. 

Nu och framöver förväntas projekten även innefatta totalentreprenad för BEST, något som komplicerar 

arbetet ytterligare. Distriktet anser att en utveckling i branschen mot detta helhetsansvar, med BEST 

inkluderat, är att förvänta, och vill således utveckla sin kompetens för att i framtiden kunna åta sig projekt 

i den omfattningen och bedriva dem med framgång. 

2.2 Trafikverket 

2.2.1 Allmänt 

Trafikverket är Sveriges största beställare i byggbranschen och grundades den första april 2010. 

Myndigheten har i dag ungefär 6 500 anställda med huvud- och regionkontor enligt Figur 5. Deras 

verksamhet omfattar arbete som tidigare styrdes av Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och 

Rederinämnden samt långsiktig planering vid Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Dessutom ansvarar 

Trafikverket för en del av tidigare benämnt SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys). 

Trafikverket svarar för den långsiktiga planeringen av transportsystem inom järnvägstrafik, vägtrafik, 

luftfart och sjöfart plus byggande, drift och underhåll av statliga väg- och järnvägar. De prövar frågor 

gällande statligt bidrag till Sveriges sjöfartsnäring och arbetar för tillgänglighet i kollektiv persontrafik 

genom bland annat upphandling av avtal. (Trafikverket, 2015) 

 

Figur 5 Karta över Trafikverkets orter för huvud- och regionkontor (Trafikverket, 2015) 

Eftersom Trafikverket är en svensk myndighet som är kontrollerad av staten så har de vissa krav på sig 

gällande upphandling och kommunikation. Enligt deras upphandlingspolicy ska de vara förutsägbara 

som beställare och byggherre genom att skicka ut förfrågningsunderlag som är explicita, transparenta 
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och kalkylerbara. De ska ha ett enhetligt och objektivt agerande mot leverantörer samt verka för effektiv 

konkurrens och likabehandling. Branschutveckling och effektivisering ska uppmuntras. Trafikverkets 

affärer ska göras med hänsyn till dess totalkostnadsperspektiv och därmed hushålla väl med statens 

medel. Vid upphandling ska EU-rättsliga principer beaktas och relevanta krav ska ställas som tar hänsyn 

till både människor och miljön. (Schönbeck, 2012) 

Enligt Trafikverkets kommunikationspolicy ska de vara och uppfattas som en nyskapande myndighet 

med god helhetssyn. Detta skapas genom lyhördhet, och kommunikation är ett av de viktigaste verktygen 

för att upprätthålla dessa värderingar. Kommunikation är en nyckel till att skapa en så tydlig bild av 

Trafikverkets budskap som möjligt och nå uppsatta mål. Dialog skapar och vårdar relationer och gör att 

behov, önskemål och synpunkter kan fångas upp, samt förmedlar budskap och kunskap. All 

kommunikation hos Trafikverket anpassas efter kundens behov och förutsättningar, vilket betyder att 

förhållningssättet ska vara kundorienterat. Här ansvarar även Trafikverket för att medborgare får tillgång 

till information och insyn i deras projekt enligt offentlighetsprincipen. (Hårrskog, 2013) 

2.2.2 Kapacitetsbegränsningar inom järnväg 

Under de kommande decennierna spås det ske en kraftig ökning i transportsystemet. Allt ifrån människor 

i olika ärenden och råvaror ska samsas om spåren, men de ska också kunna färdas på ett grönt och tryggt 

sätt. Om detta ska fungera krävs det att transportsystemet är robust och hållbart (Trafikverket, 2012). 

Studier av järnvägens trafiksituation påvisar allvarliga kapacitetsbegränsningar i bland annat 

storstadsområdena och godsstråket genom Bergslagen söder om Hallsberg, ett godsstråk som är till för 

att avlasta de stambanor som finns i södra Sverige, se Figur 6. Detta samtidigt som tågtrafiken har ökat 

med 2,8 procent totalt sett i Sverige under 2014 (Trafikverket, 2015). 

 

Figur 6 Kapacitetsbegränsningar Sveriges järnvägsnät över dygnet hösten 2014 (Trafikverket, 
2015) 
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En tydligare bild av denna situation i mellersta Sverige visas i Figur 7, där färgerna motsvarar olika 

intervaller för kapacitetsutnyttjande. Rött står för högt kapacitetsutnyttjande där 81-100 procent av 

linjens kapacitet utnyttjas. Det innebär stor känslighet för störningar, låg medelhastighet och stor 

problematik med att finna tid till underhåll. De gula sträckorna har ett kapacitetsutnyttjande på 61-80 

procent. Även trafiken här är känslig för störningar och det är svårt att hitta tid för underhåll av banan. 

De sträckorna som utnyttjar sin kapacitet mindre än 60 procent är markerade med grönt, dessa har tid för 

underhåll eller plats för ytterligare trafikering (Grimm, 2015). 

En anledning till att just Godsstråket mellan Hallsberg och Degerön har höga kapacitetsbegränsningar är 

att det dagsläget endast finns ett enkelspår. Dess kapacitetsutnyttjande är medelstort (61-80 %) över 

dygnet och högt (81-100 %) över de två timmar på dygnet som det max belastas (Grimm, 2015). Genom 

att bygga ett till spår ökas således kapaciteten för sträckan och fler tåg kommer, när projektet är klart, att 

kunna trafikera spåren. 

 

Figur 7 Kapacitetsbegränsningar i mellersta Sveriges järnvägsnät hösten 2014 (Trafikverket, 
2015) 

2.2.3 Framtida satsningar och mål 

Som en del i en stor nationell satsning på att uppgradera Sveriges järnvägsnät, har Trafikverket investerat 

i att utöka kapaciteten på tågtrafiken mellan Hallsberg och Degerön, se sträckning i Figur 8 (Trafikverket, 

2012). I denna satsning ingår projekt Stenkumla-Dunsjö som en del av utbyggnaden, vilket är markerat 

i samma figur. Projektet är en av etapperna i utbyggnaden, och arbetet med denna sträcka omfattar ett 13 

km långt dubbelspår, 7 broar, cirka 9 km vägar och bulleråtgärder i anslutning till spåret (Trafikverket, 

2015). 
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Figur 8 Etappfördelning mellan Hallsberg och Degerön (Trafikverket, 2014) 

Trafikverkets arbete med att förändra entreprenadformen inom infrastruktur och i större utsträckning 

använda sig av totalentreprenad är en del i deras strävan mot att effektivisera byggandet. Detta kommer 

att ge entreprenören större helhetsansvar jämfört mot andra entreprenadformer. Produktivitetsutveckling 

har inom denna sektor inte skett i samma takt jämfört med utvecklingen i industrin. Här har kostnaderna 

för slutprodukten istället ökat utan att det skett någon proportionell förbättring (Trafikverket, 2014).  

Etapp Stenkumla-Dunsjö 
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3 Teoretisk referensram 

I kapitlet teoretisk referensram presenteras de teorier som studerats inom ämnet. Den teori som 

behandlas innefattar litteratur, vetenskapliga artiklar samt information publicerad av företag. Kapitlet 

innehåller teori om upphandlingsformer följt av projektstyrning och projektering för att avslutas med ett 

avsnitt om kommunikation. 

3.1 Entreprenadformer 

3.1.1 Generalentreprenad 

I denna entreprenadform utför beställaren projekteringen med hjälp av anlitade konsulter. 

Förfrågningsunderlag tas fram som intresserade entreprenörer lämnar anbud på. Beställaren utser sedan 

vilket företag som vinner anbudet, som då ges i uppdrag att utföra det som projekterats i produktionen 

(Ottosson, 2009). Att utförandet utförs enligt de bygghandlingar som tagits fram är något som 

entreprenören är skyldig att göra, ett så kallat utförandeansvar, se förenklad ansvarsfördelning i Figur 9 

(Nordstrand, 2011). 

 

Figur 9 Ansvarsfördelning vid generalentreprenad (Nordstrand, 2011) 

3.1.2 Totalentreprenad 

Totalentreprenad är en entreprenadform där totalentreprenören ges uppgiften att genomföra både 

projektering och produktion, se förenklad ansvarsfördelning i Figur 10. Detta innebär att 

totalentreprenören har ett funktionsansvar, ett ansvar som medför att det färdiga objektet uppfyller de 

funktionskrav som beställaren har sammanställt i det program som fungerar som projekteringens 

underlag (Révai, 2012). Beställaren utför enbart de utredningar som behövs för att kunna fastställa de 

krav som ska ställa på det färdiga objektet (Nordstrand, 2011). 

 

Figur 10 Ansvarsfördelning vid totalentreprenad (Nordstrand, 2011) 
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3.1.2.1 Fördelar med totalentreprenad 

Totalentreprenad har under flera år använts med framgång i byggbranschen. Genom att 

projekteringsorganisationens olika inblandade tillåts att effektivt arbeta tillsammans med att framarbeta 

lösningar på problem, kan projekteringens tidsåtgång förkortas (Bogus, Diekmann, & Molenaar, 2005). 

En annan fördel med att projekteringen förflyttas från beställare till totalentreprenör är att entreprenörens 

kunskaper gällande produktionsmetoder kan utnyttjas, med insikt i vad som är praktiskt möjligt att 

bygga. Att i projekteringen ta hänsyn till vilken arbetsmetod som tänkt användas under produktion styr 

hur lång tid ett visst arbete kommer att ta och hur ett montage bör utföras, samt att en alternativ metod 

inte medför försämrad arbetsmiljö, miljö eller kvalitet. (Persson M. , 2012) 

Detta bidrag är av stor vikt då det är en tids- och pengaödslande process att i ett senare skede tvingas 

omarbeta det som projekterats, och entreprenören kan genom att involvera produktionspersonal i 

projekteringsorganisationen undvika de kostnader som en sen ändring ofta orsakar (Gunasekaran, Li, & 

Love, 1998). 

3.1.2.2 Nackdelar med totalentreprenad 

En nackdel med entreprenadformen totalentreprenad är att förfrågningsunderlaget i vissa fall kan vara 

otydligt formulerat, och därmed leda till tolkningsvariationer i anbuden. Vidare begränsas i vissa fall 

byggherrens inflytande över entreprenaden och styrningen för framställning av den färdiga produkten. 

Risk finns även att byggherren får svårt att styra över ekonomin och se var pengarna tar vägen (Stintzing, 

2005). 

3.2 Projektstyrning 
Att nå projektets mål är inte bara projektledarens ansvar utan här krävs det att alla på något sätt som är 

med och driver projektet framåt har ett resultatansvar. Men att utföra ett nytt projekt medför också att ett 

antal problem kan uppkomma under arbetets gång, några av dessa redovisas nedan: 

 Uppgiften är ny och okänd, 

 Projektet ska förändra människors livs- eller arbetssituation, 

 Uppgifter tilldelas inte till rätt personer i rätt tid, 

 Nya arbetslag med personer som inte jobbat tillsammans tidigare och som har olika bakgrund, 

 Tidsramen är strängt uppsatt. 

För att kunna undvika och förebygga dessa problem så ställs det krav på projektstyrningen som grovt 

sett avser att planera, organisera och följa upp projektarbetet (Andersen, Grude, & Haug, 1994) 

En missuppfattning av projektstyrning, eller projekteringsstyrning, är att framgång till största delen beror 

på att tidsåtgången för alla olika aktiviteter förutsetts. Men dessa beräkningsmetoder behöver inte vara 

det viktigaste i planeringen utan här finns flertalet faktorer som påverkar projektets framgång. Några av 

dessa listas och förklaras nedan (Andersen, Grude, & Haug, 1994). 

3.2.1 Projektets fundament 

Hur förankringen ser ut hos uppdragsgivaren och hur detta sedan förmedlas till projektledningen har stor 

betydelse, brister här kan ödelägga hela projektarbetet. En projektledare befinner sig i en bekymmersam 

situation om personen får ansvar för något som inte är ordentligt förankrat, här kan det vara värt att tänka 

en extra gång om uppdraget är värt att genomföras. Andersen, Grude och Haug hävdar i boken 

”Målinriktad projektstyrning” att ”Dåliga projektresultat drabbar alltid projektledaren själv, även om 

orsakerna ligger utanför hans kontroll” (Andersen, Grude, & Haug, 1994). 
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3.2.2 Projektets planering 

3.2.2.1 Målformulering 

Att formulera mål tidigt i projektet är viktigt, där det bestäms vad projektet, eller projekteringen, ska 

leverera. Om det råder delade åsikter om vad deltagarna förväntas producera, är det viktigt att dessa reds 

ut i ett tidigt skede, då kan alla i gruppen arbeta mot samma mål. 

Vid formuleringen av mål kan ett test utföras för att se om målet håller, även kallat att det är ett SMART-

test: 

 Specifikt – det ska vara tydligt formulerat 

 Mätbart – på frågan om målet är uppnått ska svar enkelt kunna ges som ja eller nej 

 Accepterat – förankring av mål hos deltagare i projektet samt användare 

 Realiserbart – det ska gå att uppnå målet  

 Tidssatt – vid en bestämd tidpunkt ska målet vara uppnått 

Dessa fem beståndsdelar, se Figur 11, ska eftersträvas vid målformuleringen, och om målet går att 

omsättas i dessa ord kan det fungera som projektmål (Tonnquist, 2012). 

 

Figur 11 SMART-mål (Tonnquist, 2012) 

3.2.2.2 Tidplanering 

Denna kan göras på en nivå som är alltför grov eller detaljerad, välj istället att göra minst två planeringar 

för att kunna anpassa dem till den diskussion som förs. En annan viktig del är att sätta upp flera 

kortsiktiga kontrollerbara mål och inte bara fokusera på projektets färdigdatum, annars finns en risk att 

arbetet skjuts upp tills en absolut deadline (Andersen, Grude, & Haug, 1994).  

Det är dessutom lätt att vara överoptimistisk när planering genomförs trots att planeringsverktyg 

används. Programmet anger en tid men istället reduceras denna då det finns en tro att arbetet går att 

utföras fortare. Projektet ska säljas till andra människor och därför kan det vara lätt att siffror redigeras 

för att göra det mer tilltalande. Planeringen görs efter parametrar gällande bland annat resurser, ledighet, 

sjukskrivning och kompetens under ideala förhållanden och är därför inte alltid realistisk. Varje nytt 

projekt är unikt och det kommer alltid att kräva en viss inkörning innan alla hittar sina roller och kan 

arbeta effektivt tillsammans (Andersen, Grude, & Haug, 1994). 

3.2.3 Projektets organisering 

För att kunna genomföra ett byggprojekt krävs en klar organisation och ledning av denna. I de allra flesta 

fall önskas byggtiden förkortas så mycket som möjligt och om det ska kunna genomföras måste 

PROJEKTMÅL 

ACCEPTERAT 

MÄTBART 

SPECIFIKT 
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organisationen också är väl fungerande. Nyckeln till att medarbetarna ute på fältet ska trivas och kunna 

göra bra prestationer är att dessa är välinformerade om den kommande tiden så de kan påverka sin 

arbetssituation. Det har visat sig i tidigare undersökningar att hur kommunikation om planeringen och 

hur den genomförts har varit viktigare för arbetsmiljö och hälsa än den tid som funnits till förfogande för 

produktionen. Här ställs ledarskapet på sin yttersta spets med tydlig arbetsfördelning och uppmuntran så 

att alla på arbetsplatsen strävar mot ett gemensamt mål (Persson M. , 2012). 

Exempel på en fallgrop är då valet av projektledare. Dess kunskaper behöver inte nödvändigtvis vara av 

teknisk expertis utan ledaregenskaperna är nog så viktiga för att kunna inspirera sina medarbetare och 

kommunicera med dem på ett bra sätt tillsammans med det styrande organet. Det är inte meningen att 

projektledaren tar på sig allt arbete själv, utan istället bör personen ha förmågan att delegera 

arbetsuppgifterna. Därför ska fokus läggas på personen i sig och inte dess bakgrund (Andersen, Grude, 

& Haug, 1994). En fråga som ska ställas är då: Kommer personen i fråga att passa som projektledare? 

3.2.3.1 Ansvar och befogenheter 

På många projekt önskas arbetsuppgifter föras vidare nedåt till medarbetare och att dessa i sin tur kan 

utföra uppgiften likvärdigt oavsett vilket led i kedjan som det handlar om. Om medarbetare ska kunna 

fatta självständiga och korrekta beslut krävs det därför en tydlig bild över vilka befogenheter och 

ansvarområden som denna står för. En tydlig ansvarsfördelning skapar ofta effektiva organisationer där 

alla vet sin plats för att driva projektet framåt (Persson M. , 2012). 

3.2.4 Projektets uppföljning 

Uppföljningen medför att kursen ska kunna korrigeras medan det fortfarande finns tid och dess 

beståndsdelar är: 

 Beskrivning av aktuell situation, 

 Jämförelse mellan aktuell situation och planen för att hitta avvikelser, 

 Analys av uppståndelse till avvikelse, 

 Beslutsfattande till korrigering och åtgärdsplan, 

 Verkställande av beslutet. 

Alla steg i kedjan är viktiga och bör tas på största allvar. På så sätt tydliggörs konsekvenserna av varje 

enskild avvikelse ska kunna värderas och en åtgärdsplan ska kunna uppföras. Här gäller det också att 

planen, som uppföljning sker mot, är användarvänlig och innehåller de delar som är relevanta. För att 

behålla respekten och vikten av uppföljningen räcker det inte heller med informella spontanmöten. 

Mötena ska ske på tider och efter schema som är uppgjort i förväg, vilket skapar en effektiv uppföljning 

(Andersen, Grude, & Haug, 1994). Med hjälp av regelbundna avstämningar så skapas samtidigt ett bra 

underlag för att löpande kunna informera medarbetare och berörda intressenter om läget så att de kan 

anpassa sig till situationen (Persson M. , 2012). 

3.2.5 Arbetet som utförs i projektet 

Fallgroparna här kan vara branschspecifika men det finns vissa som är mer vanligt förekommande än 

andra i ett nytt projekt. En svårighet vid utförandet är att få människor att arbeta effektivt tillsammans 

och i synnerhet när de inte samarbetat tidigare. Därför finns det en poäng med att avvara tid kring detta 

och skapa ett bättre samarbetsförhållande. Hur samarbetet fungerar har även en betydande roll för 

kvaliteten av det slutliga resultatet (Andersen, Grude, & Haug, 1994). 

Att inte arbetet dokumenteras enligt gemensamma riktlinjer är en fara för projektet. Det försvårar 

projektledarens handlingsfrihet och möjlighet att flytta personer mellan olika aktiviteter. Dessutom tar 
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det extra tid för nya medarbetare att sätta sig in i projektet om informationen sparats ostrukturerat efter 

var persons eget tycke och smak (Andersen, Grude, & Haug, 1994). 

En annan risk är att det ständigt tillkommer nya oförutsedda utökningar av aktiviteter i projektet som kan 

skapa störningar i planen. För att inte luras in i den fällan så är det viktigt att alltid värdera 

konsekvenserna och se hela sammanhanget innan ett beslut fattas. Här kan projektledaren även få lov att 

dra i handbromsen, då vissa personer har en tendens att överarbeta sina uppgifter. De har en yrkesstolthet 

som gör att tids- och pengafrågan kommer sekundärt för dem. Ännu en viktig punkt är då att i förväg 

göra upp en kontrollplan med delmål på vägen och på så sätt säkerställa kvaliteten inom alla områden. 

På så sätt finns möjlighet till korrigering mot rimliga tidsramar och kostnader i projektet (Andersen, 

Grude, & Haug, 1994). 

3.3 Projektering i byggsektorn 
Projekteringsfasens syfte är att företaget som ansvarar för projekteringen ska planera för 

produktionsprocessen och skapa bygghandlingar, i form av ritningar och beskrivningar, som ska 

redovisas för beställaren. Dessa bygghandlingar ska beskriva hur objektet ska uppföras enligt 

beställarens önskemål. Bygghandlingarna godkänns och används sedan som underlag i 

produktionsskedet när objektet ska byggas (Nordstrand, 2011). Se Figur 12 för projekteringens plats i 

byggprocessen. 

 

Figur 12 Projekteringens plats i byggprocessen (Nordstrand, 2011) 

Forskare på Chalmers universitet har undersökt kostnaderna för att åtgärda fel i produktionen som 

orsakats på grund av fel av projektörer, beställare och entreprenörer på ett antal byggnadsprojekt. 

Resultatet av undersökningen var att kostnaderna i snitt blev hela 5,6 % av produktionens totala kostnad, 

en kostnad som sjunkit till 0.6 % efter att större satsningar på förebyggande arbeten och kontroller utförts. 

När de sedan summerat kostnaderna som tillkommit för förebyggande arbete och extra kontroller så 

slutade istället kostnaderna på 3,6 %, vilket är en minskning på 2 % och visar att kvalitetsarbete lönar 

sig. Mätningarna visade också att de vanligaste orsakerna till felen ute i produktion var brister i 

samordning under projekteringen, som resulterat i motstridiga handlingar, och ledningsfel med 

tillhörande planeringsmissar (Persson M. , 2012). 

3.3.1 Projektering i totalentreprenad 

Vid generalentreprenader har entreprenören enbart ansvar att utföra byggnationen enligt beställarens 

framtagna handlingar från projekteringen. Detta har varit den vedertagna upphandlingsformen inom 

infrastruktursektorn, där endast vissa delar av projekten har upphandlats på totalentreprenad, exempelvis 

projektering och produktion för brobyggnation. Som nämnts tidigare i denna rapport har Trafikverkets 

användning av totalentreprenad för hela projekt nu ökat. 

Ansvaret för projekteringen förskjuts i totalentreprenader till entreprenören. Företaget har nu både 

funktions- och utförandeansvar, och entreprenören ska i denna entreprenadform själv sätta ihop 

projekteringsgruppen och de företag som ska vara involverade i processen, och tillsammans med dem ta 

fram de bygghandlingar som krävs (Nordstrand, 2011). 

3.3.2 Styrgrupp 

Ett sätt att styra projekteringen på är att tillsätta en beslutsgrupp, med ansvar och befogenhet att ta beslut 

som leder projekteringen framåt. En sådan grupp kan kallas för ”Styrgrupp” och fungerar som 

projekteringens beslutande organ. I boken ”Projektledning” nämner Tonnquist att gruppen enbart bör 

Förvaltning Produktion Projektering Upphandling Programskede 
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”bestå av personer som besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för att kunna bistå och bedöma 

projektet”. Vidare förklarar Tonnquist att projektets ägare bör ingå i denna styrgrupp, och att dess 

funktion då är att vara ordförande. Projekteringsledarens funktion i gruppen är enligt författaren enbart 

som föredragare för styrgruppen under möten med projektägaren (Tonnquist, 2012). 

3.3.3 Projekteringsledarens roll 

Ett problem som kan uppstå för totalentreprenören är uppgiften att tydligt definiera projekteringsledarens 

roll och uppgifter i projekteringen. Avsaknaden av tydligt uppsatta ramar för projekteringsledarens 

arbetsuppgifter, hur projekteringsstyrningen ska gå till samt vilket ansvar som vilar på personen i den 

rollen kan bidra till att styrningen för projekteringsprocessen blir försämrad (Cooper & Tzortzopoulos, 

2007). Att upprätta tydliga ramar för projekteringsledaren är något som företaget ansvarar för, risken 

finns annars att projekteringsstyrningen inte är konsekvent utan mer baserad på personliga erfarenheter 

som kan skilja stort mellan olika personer i rollen som projekteringsledare. 

I teorin nämns några punkter som är viktiga att prioritera för projekteringsledaren och som kan ingå i en 

systematik för projekteringsarbetet, dessa är: (Cooper & Tzortzopoulos, 2007). 

 Upprätta en tydlig struktur på tidplan för projektering, inklusive tider för överlämnande av 

dokumentation mellan projektörer och projekteringsledning. 

 Ha regelbundna möten där projekteringsarbetet stäms av mot tidplan. 

 Etablera kommunikationssätt mellan projektörer där Skanska har överblick. 

3.3.4 Projekteringsgruppen 

Varje ny grupp som sätts samman kommer att behöva olika lång tid på sig att jobba tillsammans på ett 

effektivt sätt. Därför är grupputveckling en viktig faktor att ta hänsyn till när en ny organisation sätts 

samman. En ny grupp individer kommer alltid att genomgå ett visst antal faser innan de kan acceptera 

varandras olika arbetssätt och arbeta effektivt tillsammans mot ett gemensamt mål. En erkänd modell för 

att identifiera vilket stadie en grupp befinner sig i är FIRO-modellen. FIRO står för ”Fundamental 

Interpersonal Relationship Orientation”, och den har skapats av psykologen William Schutz. De stadier 

som genomgås i gruppens utveckling är tillhörafasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen, se 

(Tonnquist, 2012). 

Tillhörafasen kännetecknas av att deltagarna undrar om de passar in i gruppen. Artighet mot övriga 

deltagare präglar beteendet, men inombords kan funderingar kring om de verkligen vill tillhöra eller 

lämna gruppen. 

Nästa fas i utvecklingen kallas rollsökningsfasen. I denna fas formas gruppen och rollerna inom den 

präglas. Vidare stiger informella ledare fram och får inflytande över övriga medlemmar. 

Den sista fasen, där gruppen blivit en fungerande enhet, kallas för samhörighetsfasen. Konflikter är lösta, 

medlemmarna har tillit till varandra och tar ansvar för sina uppgifter. Se Figur 13 för visualisering av 

faserna. 
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Figur 13 Grupputveckling enligt FIRO (Tonnquist, 2012) 

Att sätta ihop en fungerande och effektiv projekteringsgrupp innebär risker för totalentreprenören. Det 

är svårt att veta om kompetensen hos en projektör stämmer överens med den bild som projektören själv 

målar upp. Ytterligare problem kan vara att osäkerhet finns i om en anlitad projektör helhjärtat lägger 

ner det arbete som krävs för att projektera i enlighet med totalentreprenörens anvisningar (Winch, 2008). 

Upphandling och val av projektörer som ska ingå i projektet kan ske på olika sätt. Bland annat kan 

totalentreprenören välja projektör utifrån bästa pris eller utförda referensprojekt. En annan metod att 

använda sig av som totalentreprenör är att återkommande använda sig av projektörer som i tidigare 

projekt samarbetat. Att välja projektörer utifrån denna modell har flera fördelar, och några av dessa är 

(Winch, 2008): 

 Uppbyggnad av förtroende och samförstånd mellan projektörer och totalentreprenör. Detta kan 

leda till att totalentreprenörens uppsatta mål uppfattas korrekt av projektörerna. 

 Möjlighet att utveckla standardiserade system för exempelvis kommunikation och 

informationsutbyte inom projekteringsgruppen. 

 Minimera kostnader kopplade till upphandlingen av projektörer. 

Den huvudsakliga uppgiften för projektgruppen, eller projekteringsgruppen, är att utföra de deluppgifter 

som leder fram till målen med projektet. Projektörerna ska sätta in sig i de mål som totalentreprenören 

upprättat och vad som ska levereras av dem. Gruppens storlek ska begränsas till att endast bestå av de 

personer som behövs för att utföra projektet och de personer som anlitas som projektörer ska 

huvudsakligen väljas utifrån deras kompetens, men samarbetsförmågan är också något som bör tas 

hänsyn till vid valet (Tonnquist, 2012). 

Tonnquist fortsätter sedan med att beskriva att en projektgrupp, eller projekteringsgrupp, ofta består av 

en kombination av generalister och specialister med olika kompetens och att samspelet mellan dem måste 

planeras och ledas om det önskade resultatet ska uppnås. 

När det är många projektörer inblandade i projektet kan det vara aktuellt att dela upp dessa i delgrupper. 

Detta är något som sker naturligt i projekteringen inom bygg eftersom projektörernas områden har en 

vid spridning. De olika grupperna bör ha en ledare som leder och styr varje grupps arbete mot att leverera 

det delresultat som gruppen har som uppgift att utföra (Tonnquist, 2012). 

Samhörighet 

Rollsökning 

Tillhöra 
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3.3.5 Samverkande projektering 

3.3.5.1 Vad är samverkande projektering? 

Samverkande projektering är en metod som används för att effektivisera projekteringsprocessen och 

förkorta byggprocessen i sin helhet. Metoden härstammar ur tillverkningsindustrin och den går ut på att 

projekteringsarbetets olika discipliner kan ske parallellt, samt att kompetens utnyttjas hos både 

projekterings- och produktionspersonal och tillämpar detta redan i projekteringsfasen (Bogus, 

Diekmann, & Molenaar, 2005). 

För att det parallella projekteringsarbetet ska kunna genomföras effektivt krävs det att organisationen 

identifierar vilka typer av beroenden de olika projekteringsaktiviteterna har till varandra. De beroenden 

som nämns i den studerade artikeln redovisas i Figur 14 (Bogus, Diekmann, & Molenaar, 2005). 

 

Figur 14 Aktivitetsberoenden (Bogus, Diekmann, & Molenaar, 2005) 

3.3.5.2 Förutsättningar 

För att kunna genomföra en samverkande projektering krävs en god struktur i arbetet. Utöver detta krävs 

det att deltagarna i projekteringsorganisationen har ett bra samarbete, att idéutbyte finns mellan 

inblandade, att gruppen har gemensamma mål samt att de inblandade har en helhetssyn över hela 

projektet (Gunasekaran, Li, & Love, 1998). Andra förutsättningar att ta hänsyn till för att den 

samverkande projekteringen ska fungera är bland annat: 

 Noggrann analys av beställarens krav 

 Samordning av projekterings- och produktionsarbetet 

 Minimera sena ändringar i projekteringen 

 En projekteringsgrupp med deltagare från olika områden 

Aktivitet A 

Aktivitet B 

Enkelt beroende aktiviteter 

Aktivitet A 

Aktivitet B 

Semiberoende aktiviteter 

Aktivitet A 

Aktivitet B 

Oberoende aktiviteter 

Aktivitet A 

Aktivitet B 

Dubbelt beroende aktiviteter 
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Om hänsyn tas till dessa förutsättningar under arbetet med samverkande projektering kan det leda till 

goda resultat, som exempelvis förbättrad kommunikation mellan olika parter i projektet, förbättrad 

effektivitet och minskning av tid och kostnad för projektet. 

3.3.5.3 Positiva effekter 

Att arbeta i en projekteringsgrupp med rutiner som underlättar för ett samverkande arbete mellan de olika 

disciplinerna effektiviserar arbetet. Det finns en mängd fördelar med att jobba med en samverkande 

projektering, och några av dessa följer i kommande stycken (Anumba & Evbuomwan, 1997). 

Till att börja med kan tiden för projekteringen förkortas. Det är ett resultat av att de olika delarna i 

projekteringen kan hanteras parallellt på ett effektivt sätt, och projektörerna kan då samtidigt projektera 

för sina respektive delar, se Figur 15. 

 

Figur 15 Parallell projektering (Anumba & Evbuomwan, 1997) 

Vidare sker färre misstag och fel i projekteringen. Det kan vara på grund av att deltagarna i projekteringen 

träffas under ett tidigt skede av processen och att det sedan fins en konsekvent mötesstruktur, där 

projektörerna förväntas deltaga på varje möte. Detta leder exempelvis till att krockar i modellen eller 

byggnationer som inte är möjliga kan upptäckas och åtgärdas tidigt, vilket är att föredra framför att detta 

sker senare i processen. Ju senare felen upptäcks desto dyrare är de att åtgärda. 

Ett annat resultat som den samverkande projekteringen kan leda till är att projekteringsgruppen får en 

bättre sammanhållning. Det är något som är viktigt för att en grupp ska fungera effektivt, och kan bidra 

till att förbättra utbytet mellan de olika disciplinerna inom projekteringen och deras arbete kan integreras 

på ett effektivt sätt. 

Dessutom kan nämnas att den samverkande projekteringen fokuserar på kommunikation. En effektiv och 

snabb kommunikation inom projekteringsgruppen kan medföra bättre kvalitet på de resultat som 

projekteringen utmynnar i, större flexibilitet på projekteringen, samt att det som gruppen projekterar även 

kan byggas i verkligheten (Anumba & Evbuomwan, 1997). 

3.4 Kommunikation 
För att driva ett projekt krävs det att kommunikationen i projektet sker på ett effektivt sätt. Vid planering 

av kommunikationsstyrningen och fastställandet av vilka kanaler som ska tillämpas, måste inledningsvis 

informationsbehovet hos projektets intressenter bestämmas. Alltså vem som kommer att behöva vilken 

information, när den ska förmedlas och på vilket sätt den ska sändas till mottagaren (Persson M. , 2012). 
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Om kommunikationen inom en organisation inte sker på ett effektivt sätt finns risk att projektet i sin 

helhet försämras. Men vad är då kommunikation och vad ska den användas till? I litteraturen nämns ett 

antal punkter som karakteriserar kommunikation (Dainty, Moore, & Murray, 2006): 

 Involverar vanligtvis överförande av information, vilket innefattar kunskap, bearbetad data, 

förmåga och teknologi. Inom byggsektorn är denna information mångsidig eftersom det är ett 

stort antal parter involverade i ett byggprojekt. 

 Kommunikation används för att överbrygga ett avstånd. Inom byggsektorn är det vanligt med 

geografiska avstånd inom ett projekts organisation, därav är det nödvändigt med modern 

kommunikation som överbryggar avstånden. 

 Kommunikation kan ses som en transaktionsprocess, där någon typ av information utbyts mellan 

involverade parter. Att underlätta utbytet är något som anses vara en nyckel till att förbättra 

sektorns effektivitet i framtiden. 

Dessa tre är ett urklipp från litteraturen och karakteriserar en organisations kommunikation. Det är i sig 

ingen nyhet med kommunikation, då det är något som används i det vardagliga livet. Det som är 

intressant att titta på är hur kommunikationen kan effektivisera en organisation, och styrningen av denna. 

Betydelsen av en effektiv kommunikation kan summeras i följande lista: 

 Uppnå uppsatta mål – Att koordinera personal inom en organisation och få dem att arbeta mot 

uppsatta mål kräver effektiv kommunikation. 

 Förändringshantering – Personalens accepterande av förändring är mer trolig om anledningen 

bakom förändringen kommuniceras till dem. 

 Motivera anställda – Om personalen ska arbeta motiverat krävs att ledare inom organisationen 

kommunicerar betydelsen av deras insats. 

 Förståelse för de anställdas behov – En effektiv kommunikation krävs inom en organisation för 

att företaget ska kunna förstå personalens behov. 

Utifrån dessa punkter kan sedan problem som uppstår om kommunikationen är bristfällig identifieras. 

Exempelvis kan anställda missuppfatta beslut som tagits högre upp, vilket kan leda till att önskade 

resultat ej kan nås (Dainty, Moore, & Murray, 2006). 

3.4.1 Kommunikation inom byggsektorn 

Om kommunikationsbegreppet begränsas till att enbart gälla byggsektorn, kan ytterligare definition av 

karaktärsdragen för ett byggprojekt utformas. Nedan följer ett utdrag ur litteraturen som nämner några 

karaktärsdrag för byggsektorn (Dainty, Moore, & Murray, 2006): 

 Unika projekt – Projekten i den här sektorn designas och byggs specifikt efter beställarens 

önskemål. 

 Projekten tilldelas på kort varsel – Projekten inom bygg tilldelas efter en intensiv anbudsperiod 

där företagen är begränsade i att utföra noggrann planering. 

 Stor personalstyrka – Byggbranschen använder en stor mängd personal i sina projekt. De 

anställda inom sektorn kommer från olika bakgrunder och arbetsuppgifterna kan skilja sig 

mycket åt trots att de ingår i samma projekt. 

Dessa punkter försvårar kommunikationen och det innebär att det krävs en effektiv kommunikation för 

att minimera påverkan från dem. 
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3.4.2 Faktorer som orsakar kommunikationssvårigheter 

Att kommunikationen inom byggverksamheten är viktig har nämnts ovan, och om den inte sker på ett 

effektivt sätt kan följande problem uppstå (Dainty, Moore, & Murray, 2006): 

 Diffusa uppgifter – Otydliga intentioner leder till osäkerhet kring vad som ska utföras. 

 Bristande överföring av information – Sker när information överförs mellan parter på ett 

ineffektivt sätt. Detta kan leda till att mottagaren tolkar informationen på ett annat sätt än 

avsändaren. Feltolkningen kan i sin tur orsaka extra kostnader. 

 Miljörelaterade problem – Kan till exempel handla om avsaknaden av lämpliga 

kommunikationsmedel eller fysiskt avstånd. 

Även om dessa delar i litteraturen stolpas upp som allmänna för byggprocessen, kan begränsningar 

utifrån problem i projekteringsfasen genomföras. Samma kommunikationsproblem som gäller 

byggbranschen i stort kan appliceras specifikt på projekteringens kommunikation. 

3.4.3 Övervinna kommunikationsproblem i projekteringen 

Problem som uppstår i projekteringen är naturligt förekommande. Att effektivt motarbeta och minimera 

dessa problem är något som är viktigt för att effektivisera projekteringen. Ett effektivt verktyg i den 

moderna projekteringsorganisationen är så kallad informations- och kommunikationsteknik, och det kan 

till exempel handla om centrala databaser för projektet eller 3D-modeller. Dessa verktyg främjar 

informationsutbytet och kommunikationen mellan projekteringens inblandade parter (Dainty, Moore, & 

Murray, 2006). 

3.4.4 Informations- och kommunikationsteknik 

Som nämndes i stycket ovan är informations- och kommunikationsteknik ett verktyg för att övervinna 

problem med kommunikationen inom projekteringen. Informations- och kommunikationsteknik i form 

av en central databas samlar all information och kunskap som berör projektet och alla inblandade har 

tillgång till detta, och en sådan databas har en rad fördelar (Elvin, 2003): 

 Främjar informationsutbytet mellan utspridda projektörer. 

 Uppladdad information tillgängliggörs direkt för alla i projekteringsorganisationen. 

 Större spridning på var informationen kommer ifrån, i stället för att allt går via 

projekteringsledaren. 

 Information som är irrelevant för en part kan lätt ignoreras. 

 Underlättar för nya projektmedlemmar att läsa in sig i projektet. 

Användningen av en projektspecifik databas som inblandade projektörer har tillgång till underlättar 

informationsutbytet inom projekteringsorganisationen. Genom att ladda upp och ladda hem information 

i en sådan databas kan projektörerna kringgå långsammare kommunikationssätt, som exempelvis mail. 

Denna förbättring leder till ett snabbare informationsflöde mellan projektörerna (Mead & Thorpe, 2001). 
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3.4.5 Visuell projektering 

Inom vissa av Skanska Sveriges husdivisioner har ett kommunikationssätt etablerats, så kallat ”visuell 

projektering”. Målet är att effektivisera projekteringen och prioritering görs bland annat på tät och öppen 

kommunikation, en klar dagordning för möten och spårbarhet av beslut som tas. Projekteringsmöten 

planeras in varje vecka och medverkar gör entreprenör, beställare samt uppdragsledare för de olika 

projekteringsfirmorna. Dessa möten är av kortare karaktär där arbetet stäms av och alla inblandade har 

möjlighet att ställa frågor som visualiseras på en så kallad VP-tavla, se Figur 16. Svar ska ges direkt på 

plats eller så snabbt som möjligt om det anses att det behövs för att frågeställaren ska kunna fortsätta sitt 

arbete. (Skanska Sverige AB, 2014). 

En annan viktig del i visuell projektering är informationsutbytet mellan parterna. Skanska använder sig 

av en databas som samtliga projektörer har tillgång till, där projektörerna bland annat kan lägga upp 

information och ladda hem det som andra deltagare i projektet har publicerat. Detta arbetsverktyg hjälper 

alla inblandade parter mycket i arbetet med att driva projekteringen framåt. 

 

Figur 16 VP-tavla (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015) 

Enligt en videofilm från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, är målet med visuell 

planering och projektering inte att minska tiden på projekteringen, utan snarare att få en högre kvalitet 

på handlingarna (SBUF, 2012). 
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4 Faktainsamling 

Under faktainsamling redovisas de resultat som studiebesök, intervjuer och enkätundersökning har 

medfört. Inledningsvis presenteras resultat från fallstudien på det huvudsakliga referensprojektet 

Stenkumla-Dunsjö, som efterföljs av de svar som intervju på projekt Förskolan Lotsen har gett. 

4.1 Fallstudie av Stenkumla-Dunsjö 
För att samla in information gällande hur Skanska genomför sin projekteringsstyrning för infrastruktur i 

dag, har studier genomförts på ett av företagets projekt Stenkumla-Dunsjö. Intervjuer har utförts med 

ansvariga för projekteringen, vilka redovisas i sin helhet i Bilaga 2-7, och en enkät har skickats ut till 25 

personer inom projekteringsorganisationen, varav svar har inkommit från högst 17 av dessa. Samtliga 

deltagare har tidigare arbetat med Trafikverket som beställare men eftersom upphandlingsformen ser 

annorlunda ut i detta projekt, i och med att det är en totalentreprenad, är det intressant att samla in åsikter 

om hur projekteringen fungerar i dag. De procentsatser som presenteras fortsatt i rapporten är baserade 

på de deltagare som har svarat på enkäten, fullständig redovisning av alla svar återfinns i Bilaga 1. Enkät. 

Enkätdeltagarna skulle rangordna sin åsikt om vad som skapar en effektiv projektering, och i Figur 17 

redovisas de kategorier som prioriterats på plats 1-3 i respondenternas svar och dess procentuella 

fördelning. Ur det diagrammet går det att utläsa att knappt en tredjedel har svarat att ”Bra ledarskap” är 

det viktigaste för att skapa en effektiv projektering och att en tredjedel tycker att en tydlig målsättning är 

det näst viktigaste att prioritera. 

Summering av hur deltagarna har svarat i enkäten visar att de viktigaste punkterna anses vara ett bra 

ledarskap samt en tydlig målsättning, som båda prioriterats på plats 1-3 av cirka 60 %. 

 

Figur 17 Vad tycker du är viktigt för att skapa en effektiv projektering? (Bilaga 1. Enkät) 

4.1.1.1 Introduktion till fallstudien 

Projektet är distrikt infrastruktur Mälardalen första totalentreprenad i denna omfattning, där Skanska har 

ett totalansvar för projektering och produktion av hela etappen. Tidigare har distriktet endast genomfört 

vissa delar på totalentreprenad, som exempelvis bro och väg, i ett så omfattande projekt, men inte haft 

ett funktionsansvar där BEST ingår.  
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Projekt Stenkumla-Dunsjö är en del i ett större projekt som sträcker sig mellan Hallsberg och Degerön, 

norr om Motala. Sträckan mellan Hallsberg och Degerön är utpekat i det så kallade Trans European 

Network for Transport, TEN-T, se Figur 18 (EU-kommissionen, 2015). TEN-T är ett järnvägsnätverk 

inom Europa prioriterat av EU-kommissionen som viktiga stråk för Europas ekonomiska utveckling. 

Dessutom ingår sträckan Hallsberg-Degerön i det som kallas Scandinavian-Mediterranean Transport 

Corridor, vilket är den rosa sträckningen i Figur 18 (Holmlund, 2015). 

 

Figur 18 Trans-European Transport Network, TEN-T (EU-kommissionen, 2015). 

Skanska vann Trafikverkets upphandling för detta projekt, vilket innefattar byggande av 13 km 

dubbelspår, 7 st broar, 9 km vägar samt åtgärder för skydd mot buller (Trafikverket, 2015). I dag är 

sträckan, se Figur 19, en flaskhals för tågtrafiken som passerar genom området, och syftet med 

utbyggnaden till dubbelspår är således att fler tåg ska kunna trafikera sträckan och att minska 

transporttiderna. I nuläget är det enkelspår på sträckan och risken att trafiken drabbas av störningar är 

därför stor. Samtidigt som Skanska bygger ut spåret kommer sträckan att fortsätta trafikeras, med 

undantag för planerade tågstopp. Detta leder till att hänsyn måste tas till risker under produktion vid 

projektering. 
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Figur 19 Etappsträckning mellan Stenkumla och Dunsjö (Trafikverket, 2014) 

4.1.2 Organisation 

Projekteringen för projekt Stenkumla-Dunsjö påbörjades i januari 2015. Majoriteten av teknikslagen är 

färdigprojekterade i april 2015, dock kommer projekteringen för BEST fortlöpa under en längre period 

med förhoppningen att den ska vara klar i slutet av 2015. I Figur 20 redovisas hela projektets 

organisationsplan översiktligt med alla inblandade parter i både projektering och produktion. Skanska 

utför projektet i nära samarbete med Trafikverket, där ett öppet informationsflöde uppmuntras. 

Inkopplade projektörer inkluderar framförallt personer från WSP, Goodtech och Skanska Teknik. 

 

Figur 20 Organisationsplan för projektet Stenkumla-Dunsjö (Mehmedovic, 2015) 
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4.1.2.1 Ansvarsområden 

Goodtech är upphandlade som totalentreprenör och sköter projekteringen för El-, Signal- och 

Telesystemet för järnväg. Övriga projektörer, vilka distriktet i tidigare projekt har samarbetat med, går 

under Skanskas projekteringsledning. Ansvarsområde för respektive företag redovisas i Figur 21 nedan. 

 

Figur 21 Företagens olika ansvarsområden för projektering och utförande (Kusing, 
Mehmedovic, & Persson, 2015) 

Anledningen till att Goodtech är upphandlade på totalentreprenad är att Skanska i nuläget anser att de 

saknar den kompetens som krävs för att leda denna del av projekteringen, Goodtechs 

organisationsstruktur redovisas i Figur 22. Därmed försämras insynen i Goodtech:s arbete och det kan 

vara svårt för projekteringsledningen att vara fullständigt insatt i konsultens arbete. Tidigare har 

projekteringsstyrningen för BEST genomförts av Trafikverket. Således saknas erfarenhet inom Skanskas 

organisation, vilket projekteringsledningen ser en risk med.  

 

Figur 22 Organisationsstruktur Goodtech i projektet Stenkumla-Dunsjö (Wingård, 2015) 

4.1.2.2 Mötesstruktur 

Mötesstrukturen i projekteringen är uppdelad i projekteringsmöten, arbetsmöten och avstämningsmöten. 

Projekteringsmötena är uppdelade på teknikslag och sker via Lync en till två gånger i månaden. 

Arbetsmöten sker två gånger i månaden och vid dessa möten diskuteras problem som berörda parter ska 

lösa under mötets gång. Avstämningsmöten sker två gånger i månaden där diskussion förs om 

projekteringsläget och kommande moment. Se Bilaga 1. Enkät. 
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Resultatet från enkätundersökningen visar på spridda åsikter angående möteseffektiviteten, se Figur 23. 

Medelvärdet ligger strax ovanför en neutral inställning till att mötena sker på ett effektivt sätt. Vidare 

önskar majoriteten att mötesintervallet med övriga projektörer ska vara ungefär varannan vecka. 

 

Figur 23 Tycker du att upplägget under möten med övriga projektörer är effektivt? (Bilaga 1. 
Enkät) 

4.1.2.3 Möjligheter i projekteringsarbetet 

En potential som både Kusing och Mehmedovic framhåller är att Skanska nu tidigt ges möjlighet att 

anpassa projekteringen till det sätt som de vill bygga i produktion. Tidigare när Trafikverket projekterat 

liknande projekt har vissa av projekteringens lösningar tvingats omarbetas för att kunna genomföras i 

produktion, men detta är något som i dag kan undvikas då Skanska styr projekteringsarbetet. Skanska 

har nu möjlighet att tidigt tänka ut kreativa och smarta lösningar, som i sin tur kan leda till en billigare 

produktion. 

En fråga som knyter an till ovanstående punkt är betydelsen av att involvera produktionsledare i 

projekteringen. I enkäten ingick ett påstående enligt följande: ”Det är viktigt att involvera 

produktionsledare redan i projekteringsarbetet”. På detta svarade samtliga att de instämmer helt eller till 

stor del. 

Något som även kan ge fördelar i projekteringsarbetet är när projektörerna har erfarenhet från 

produktionsarbete. Som Figur 24 visar, instämde 88 % helt eller till stor del i påståendet att ”erfarenheter 

från produktion hjälper mig att göra ett mer verklighetsanpassat projekteringsarbete”. 

 

Figur 24 Erfarenheter från produktion hjälper mig att göra ett mer verklighetsanpassat 
projekteringsarbete (Bilaga 1. Enkät) 

4.1.2.4 Risker i projekteringsarbetet 

Vidare belyser Skanskas projektingenjör att en fara med att ha ansvar för projekteringen är att det kan 

vara svårt att beräkna en summa i anbudet som överensstämmer med verkligt uppkomna kostnader för 

projektet. Det har varit stora skillnader mellan de olika anbuden som lämnats in till Trafikverket, och det 

antyder att det råder en osäkerhet kring prisbilden för denna typ av projekt (Mehmedovic, 2015). 
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En annan påverkan på anbudspriset kan härstamma ur hur detaljerat företagen väljer att projektera. En 

alltför detaljerad projektering vid anbudsinlämning kan leda till att anbudet går förlorat på grund av för 

högt pris och en mindre detaljerad projektering kan orsaka att entreprenören kalkylerat alldeles för lågt 

och därmed riskerar projektet att gå med förlust. 

4.1.3 Kommunikation 

Eftersom projektörerna befinner sig på stora geografiska avstånd, se Figur 25, är täta fysiska träffar inte 

lika enkelt att genomföra och därför använder distriktet sig av Skanskas kommunikationsverktyg Lync. 

Verktyget har flera funktioner, till exempel möjlighet till chattfunktion och muntlig kommunikation, men 

den viktigaste funktionen är skärmdelningen som används i stor utsträckning. Då kan en part dela sin 

skärm och bland annat visa sin modell för övriga parter och på så sätt enklare beskriva vad som 

projekterats eller vilka problem som stötts på. 

 

Figur 25 Karta över projekteringsorter för projektet Stenkumla-Dunsjö (Kusing, 2015). 

Vidare ges kommentarer i enkäten där vissa av projektörerna belyser att det geografiska avståndet inte 

är ett problem då detta går att lösas med kommunikationsverktyget Lync. Dessa åsikter delas dock inte 

av alla. Vissa kommenterar i enkäten att det finns fördelar med att samtliga i organisationen sitter på 

samma plats eller ort. Det som nämns som ett resultat av detta är att det underlättar för informella möten. 

Övriga kommentarer om negativa effekter av det geografiska avståndet är att det kan leda till 

missuppfattningar och att det försvårar möjligheten att ha fysiska träffar. 

Ytterligare en kommentar från enkäten som gäller kommunikation är att det är viktigt att ha en god och 

öppen kommunikation, där de inblandade har möjlighet till inblick i varandras arbete. 
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4.1.3.1 Informationshantering 

Projektet har två olika databaser som används i projektet för hantering av information. Den ena, 

”Projektportal Investera”, se Figur 26, har samtliga i projektet möjlighet att ladda upp och hämta 

information angående allt som rör projektet i stort, exempelvis projekt- och tidplan. I denna går det att 

lämna granskningskommentarer till projekterad handling och sätta avisering till sin E-post angående 

förändring i specifikt angiven mapp. I den andra portalen, ”IDA”, hanteras modeller, ritningar och data 

för utsättning. Endast de från Trafikverket, samtliga projektörer och vissa inom Skanskas organisation 

har tillgång till denna och här hämtas och lämnas bara data (Kusing, 2015). 

 

Figur 26 Bild på ”Projektportal Investera” (Kusing, 2015) 

4.1.3.2 Informationsflöde 

Majoriteten av kommunikationen som rör frågeställningar mellan projektörer hanteras via mail. Om en 

projektör behöver ha svar på en fråga för att driva sin projektering vidare, skickas ett mail till 

projekteringsledaren som vidarebefordrar mailet till berörda projektörer som kan besvara frågan. När 

denna kontakt upprättats kan kommunikationen dem emellan ske utan projekteringsledarens 

inblandning, dock ska kopia på korrespondensen skickas till projekteringsledaren för att kunna spåra all 

kommunikation i efterhand, se Figur 27. 

 

Figur 27 Exempel på kommunikationsväg vid frågeställning i dagens projektering (Kusing, 
2015) 
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Distriktet vill på detta sätt åstadkomma ett smidigt informationsutbyte mellan projektörerna, men 

samtidigt ha möjlighet övervaka och spåra kommunikationen dem emellan. Att projektörerna själva 

skulle kommunicera utan Skanskas vetskap anser projekteringsledningen är för riskfyllt. Skanska betalar 

konsulternas arvoden och därför behövs insyn i deras arbete, som ska ske till rätt pris och kvalitet. 

Deltagarna i enkäten är i stort sett eniga om att kommunikationen fungerar på ett bra sätt. Hela 94 % 

svarade att de är nöjda med Skanskas direktiv angående kommunikationssätt och hur informationsflödet 

är uppbyggt. 

4.1.4 Styrning 

Enligt projektets projekteringsledare så har de områden som verksamheten har tidigare erfarenheter av 

att projektera gått enligt given tidplan, däribland bro. Däremot är styrningen av BEST mer okontrollerad, 

det är svårare att förstå och få insyn i deras verksamhet. En lärdom från ett tidigare projekt i Västerås var 

att projektering i allmänhet tar längre tid än vad som förutspåtts och att det är en tidskrävande process 

att samordna alla parter. En viktig egenskap är då att kunna dra en gräns för när något är klart och ta 

beslut så processen kan drivas vidare (Kusing, 2015). Trafikverkets delprojektledare ser dock en stor 

utveckling under arbetets gång och mycket har hänt sedan projekteringen startades i januari (Holtbäck, 

2015). 

Som ett styrverktyg under projektet används en 3D-modell, vilken kommer vara själva bygghandlingen 

för objektet. I modellen kan även krockkontroll utföras. Distriktet ligger bland de främsta hos Skanska 

gällande användandet av BIM, Building Information Management, och 3D-modellering inom 

infrastrukturprojekt (Persson M. , 2015). Information kopplas till varje del i modellen och redovisar 

uppbyggnad och i de fall det behövs framtida skötsel. Projektörerna har inget krav på sig att projektera 

med någon viss gemensam programvara men att alla filer som laddas upp i samordningsmodellen ska 

levereras i formatet ”.dwg” (Kusing, 2015). 

Enkätdeltagarnas åsikter om Skanskas projekteringsledning och styrning är överlag bra, där samtliga 

tycker att den är ”Ok” eller bättre, en positiv komentar var att Skanska styr projekteringen mot vad 

produktionen behöver. Dessutom är respondenterna positivt inställda till att vara med och påverka 

arbetssättet i projekteringen och de flesta instämmer till stor del att de har haft möjlighet att vara det. Se 

Bilaga 1. Enkät. 

4.1.4.1 Målformulering 

En bra dialog med beställaren är viktigt i arbetet med att uppnå uppsatta mål. Varje projekt har unika 

förutsättningar där nya problem kan uppkomma, men genom att göra upp en tydlig målbild med 

beställaren underlättas det fortsatta arbetet och göras rätt från början. (Kusing, 2015). 

Projektchefen för Stenkumla-Dunsjö anser att det finns problem med rutiner i arbetet på grund av den 

bristande erfarenheten. En kosekvens av detta är att målformuleringen blir svår och därmed att förmedla 

tydliga mål vidare till deras projektörer. Om inte ledningen vet vilken slutprodukt som önskas vet inte 

heller projektören vilka handlingar som ska tas fram och arbetet blir ineffektivt (Persson M. , 2015).  

Förslag på förbättringar som inkom via enkäten var en önskan om tydligare projekteringsförutsättningar 

i form av beskrivning av vad som ska projekteras, när projekteringen ska vara klar och vem som ska 

projektera vad. 

4.1.4.2 Tidplanering 

Vid intervju med projekteringsledaren för projektet framkom att styrningen, med hjälp av tidplanering, 

inte skett i den utsträckning som är önskvärt. Projekteringsledningen inom Skanska tog fram tidplanen 

själva och försökte samla in projektörernas synpunkter på den, men responsen var dessvärre bristfällig. 

I framtiden är den samordningen något som de önskar kommer förbättras (Mehmedovic, 2015). 
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Vidare uppkom det i intervju med delprojektledare Joakim Holtbäck från Trafikverket att det fanns 

brister i tidplaneringen för projektet, då projekteringsledningen inte insett att vissa delar av 

projekteringen tar lång tid, vilket kan härledas till den bristande erfarenheten (Holtbäck, 2015). 

Den långa tid som vissa delar tar att projektera är något som projekteringsledaren från Goodtech, Monika 

Wingård, tar upp vid intervju. En tidskrävande process är granskning av signalsäkerhet. Projekteringen 

för signal är den del som sätter förutsättningar för resterande projektering inom el-, signal- och 

telesystem. Om signalprojekteringen blir försenad leder det till att övriga delar inom el-, signal- och 

telesystem också blir försenade (Wingård, 2015). 

Resultatet på de enkätfrågor som belyste tidplaneringen för projektet redovisas nedan. Som nämnts ovan 

utfördes tidplanering av projekteringsledningen till en början för att sedan samla in åsikter om den. På 

frågan om deltagarna i projekteringsorganisationen önskar att kunna påverka tidplaneringen svarade 94 

% att de skulle vilja ha möjlighet till det. Vidare redovisas i Figur 28 respondenternas syn på om de under 

denna projektering haft möjlighet att påverka tidplaneringen. 

 

Figur 28 Har du haft möjlighet att deltaga i tidplaneringen för projekteringen? (Bilaga 1. Enkät) 

En annan viktig del som belyses i enkätsvaren är vikten av att använda en tydlig tidplanering för 

projekteringen. I Figur 29 visas resultatet för påståendet ”En tydligare bild av projekteringstidplan med 

leveranstider för handlingar skulle skapa en effektivare projektering”. Hela 93 % håller med om detta 

helt eller till stor del. Ett förslag på hur detta skulle uppfyllas är via användningen av en detaljerad 

strukturplan för projekteringen. Se Bilaga 1. Enkät för ytterligare information. 

 

Figur 29 En tydligare bild av projekteringstidplan med leveranstider för handlingar skulle skapa 
en effektivare projektering (Bilaga 1. Enkät) 
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4.2 Fallstudie av förskolan Lotsen 
Som tidigare nämnts har Skanska flera olika grenar inom organisationen där Skanska väg och anläggning 

är en av dem. För att få ytterligare en dimension på projekteringsarbetet redovisas vidare hur det kan 

drivas inom Skanska hus. Studien som har utförts är inom distriktet Skanska Hus Stockholm Syd där 

projektering har genomförts för en förskola. De tre som intervjuats är projektchef, projekteringsledare 

och före detta projekteringsledare för projektet. Intervjun redovisas i sin helhet i Bilaga 8. Intervju projekt 

Förskolan Lotsen. 

4.2.1 Introduktion till fallstudien 

Nacka kommun har avtal med distrikt Skanska Hus Stockholm Syd på totalentreprenad i samverkan för 

att uppföra en ny förskola, förskolan Lotsen. Inför projektets uppstart hade Nacka kommun färdigställt 

en programbeskrivning där de fastställt förskolans funktioner och utrymmen, men fler förutsättningar än 

så fanns ej och ingen gestaltning var utförd. Vad som beställdes var en byggnad på 15–16000 

kvadratmeter, fördelad på 8 avdelningar och ett storkök, som skulle kunna ta emot 160 barn. Projektering 

och produktion av denna skulle Skanska stå för (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 

De discipliner som ingick i projekteringen visas i Figur 30. Det är egentligen inget speciellt mot vad som 

normalt brukar ingå vid husprojektering, men vid byggnation av förskolor och liknande verksamheter 

ställs hårdare krav på vissa punkter, exempelvis brand, vilket kan komplicera projekteringen (Knudsen, 

Nilsson, & Nordh, 2015). 

 

Figur 30 Discipliner som ingick i projekteringen för förskolan Lotsen (Knudsen, Nilsson, & 
Nordh, 2015) 

4.2.2 Organisation 

Skanska har centralt förankrade manualer för hur de vill bygga och driva projekt, på så sätt kan problem, 

kvalitetsfel och förlustprojekt förebyggas. Som en del av det arbetet anordnas större träffar för 

projekteringsledare två gånger per år där kunskap sprids mellan regioner, i de här fallen med Hus och 

kommersiell byggnation. Inom Stockholmsdistriktet har det därutöver anordnats mindre lokala träffar. 

Ett vidare steg i erfarenhetsåterföring sker genom att söka tips och råd från andra distrikt som byggt 

liknande lokaler då en krånglig projekteringssituation uppstått (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015).  

Vidare framhäver de intervjuade att satta rutiner och hur Skanska ska driva projektet är viktigt att 

fastställa inom den interna organisationen från början, innan projektörerna kommer in i bilden, för att 

kunna skapa en effektiv projektering. Det kan handla om allt från hur dokument ska laddas upp och 

mötesstruktur till kommunikation inom projekteringsorganisationen. Det är värt att våga låta 

planeringsarbetet ta tid (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 
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4.2.2.1 Integrering av produktionspersonal 

Här är även integrering av produktionspersonal av betydande roll. Det går givetvis att projektera utan 

dem men med deras kunskap kan bättre kvalitet och ekonomi skapas. I projektet Lotsen var alla styrande 

tjänstemän från produktion delaktiga under projekteringen. Att tänka på då är att ta hjälp av samma 

personer som kommer att vara verksamma under produktionen som vid projekteringen och på så sätt 

vara konsekvent och bygga upp ett tidigt samarbete. 

I dagsläget är de med som bollplank och granskar handlingar under projekteringen men det optimala 

vore om de kunde beskriva vad de vill ha ritat åt sig från början för att spara mer tid. Dock ställer det 

stora krav på att ha en erfaren produktionschef. När produktionschefen talar om för projektören att rita 

på ett visst sätt finns det risk att ansvaret för en handling flyttas från projektören till produktionschefen, 

vilket innebär att den personen blir skyldig om något är fel med handlingen (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 

2015). 

4.2.2.2 Mötesstruktur 

Inom projektet tillämpas tre olika typer av möten: A-, B- och C-möten. Vid A-möten, även så kallade 

”kontraktspartsmöten”, deltar endast beställaren och Skanskas huvudansvariga för att klarlägga vidare 

förutsättningar för projektet. 

Under B-möten samlas alla huvudansvariga projektörer inom projektet tillsammans med Skanska där 

beslut tas angående inkomna frågeställningar. Dessa möten sker en gång i veckan under samma tidpunkt, 

då alla ska kunna deltaga och inte hinna boka in något annat i kalendern. De ska inte vara under längre 

än två timmar men det är ändå viktigt att alla ansvariga projektörer deltar så att frågor kan besvaras eller 

riktas mot rätt person. Det är alltså här all beslutsfattning mellan Skanska och projektörerna centraliseras. 

Avslutningsvis har berörda projektörer C-möten, arbetsmöten, tillsammans där specifika frågor ska lösas. 

Dessa är behovsstyrda och kan genomföras en till flera gånger om dagen eller endast en gång i veckan 

beroende på hur många frågor som ska behandlas och hur tidskrävande de är. Under den dagen som B-

möte genomförs är det vanligt att projektörerna stannar kvar på eftermiddagen och har C-möte för att 

lösa tekniska frågor (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 

4.2.3 Kommunikation inom projekteringen 

En av de viktigaste delarna under projektering är god kommunikation och att denna är tydlig, alla berörda 

ska få tillgång till rätt information och förstå innebörden i den. För att effektivisera den processen är det 

då bra att folk lär känna varandra, ser sin del i helheten och det beroendet som är mellan dem och övriga 

projektörer. 

En förutsättning för att information lätt ska kunna göras tillgänglig är att använda en central databas för 

projektet där alla involverade kan ladda upp och ta del av informationen. Något som är bra med databaser 

är att en fil inte helt och hållet kan raderas från plattformen utan skulle den behövas igen kan support 

ladda upp den igen. Det program som används i det här fallet är Apricon då det är anpassat efter 

byggprojekt (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 

4.2.3.1 Visuell projektering 

Som ett verktyg för att underlätta sättet att kommunicera på under projekteringen används vad Skanska 

kallar för visuell projektering i projektet. Det är inget nytt arbetssätt utan snarare ett nytt sätt att 

kommunicera på för att enklare definiera vem som ansvarar för en specifik fråga. Visuell projektering är 

ett relativt nytt koncept inom Skanska som helhet men det sker ett pågående arbete för att sprida det 

vidare till fler projekteringsledare (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 

Visuell projektering, som beskrivits mer noggrant i tidigare avsnitt, tillämpas först och främst under B-

möten när alla huvudprojektörer är samlade. Det finns två olika system att tillämpa visuell projektering 

på. Det ena är att ha en fysisk anslagstavla, även kallad VP-tavla, se Figur 31, där frågor antecknas på 

post-it-lappar. Varje projektör har sin egen färg på lapparna för att tydliggöra vem frågan kommer ifrån. 
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De placeras sedan på tavlan, där varje tillfrågad projektör har en egen rad med tidsaxel som talar om när 

frågan senast ska besvaras. 

 

Figur 31 VP-tavla (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015) 

Det andra sättet är att ha tavlan digitalt där frågorna ställs på digitala frågekort. Båda 

kommunikationssätten har sina för- och nackdelar, se Bilaga 8. Intervju projekt Förskolan Lotsen, men 

det är ändå ett hjälpmedel som är uppskattat hos projekteringsledningen eftersom det medför en öppnare 

dialog på B-mötena och ökar delaktigheten i projektet. 

För att göra dessa möten effektiva gäller det att projekteringsledaren har en färdig plan inför mötet och 

inte behandlar detaljfrågor som hör hemma på C-möten. Vid digital visuell projektering bör tydliga ramar 

finnas för hur kommunikationen ska föras så att inte frågekorten ”missbrukas” och blir alldeles för många 

på grund av att det är för enkelt att ställa en fråga till någon. Därför är det bra att tänka en gång extra om 

frågan verkligen är relevant innan den skickas och om mottagaren verkligen berörs av den (Knudsen, 

Nilsson, & Nordh, 2015). 

4.2.4 Styrning 

Projektet har byggt upp en 3D-modell av förskolan för att enklare kunna hitta fel och krockar mellan 

olika discipliner. Det verktyget gör det visuellt enklare att se byggnaden i sin helhet samtidigt som 

kollisionskontroller kan genomföras. Därigenom kan fel förebyggas som annars upptäcks först under 

produktion (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 

4.2.4.1 Målformulering  

I ett projekt jobbar alla mot ett gemensamt mål och då är samarbete en viktig del i arbetet oavsett vilket 

företag det gäller. Implementeras det tänket inom hela organisationen kan risken för misstolkningar 

förebyggas och relationer vårdas. 

I planeringsarbetet definieras först vilka speciella förutsättningar som gäller för projektet och var de 

kritiska snitten kommer att vara i byggnaden. På så sätt kan även byggnaden brytas ner till delmål, vilket 

underlättar för människor mot att bara se det slutliga målet. Vidare under projekteringen måste beslut tas 

för att kunna driva processen vidare (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 

4.2.4.2 Tidplanering 

I allmänhet görs en grov tidplanering inledningsvis innan den detaljeras i samarbete med projektörerna. 

Här bör alla leveranstider för handlingar vara anpassade till inköp och produktion så att de vet vad de 
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ska bygga och få arbetsmaterial i tid. Tidplanen ska vara tydlig och kommunicerad så att alla är med på 

vad som gäller, annars kostar det pengar.  

Genom att förankra projekteringstidplanen i samverkan med projektörerna ges de möjlighet att påverka 

sin situation och får därmed svårare att smita undan om tiden inte räcker till. En annan effekt av 

integrering är att ge alla en förståelse för sin del i kedjan och det beroendet som finns mellan alla 

inblandade. I projektet hade dock tidplaneringen kunnat vara mer detaljerad och genomarbetad än vad 

den var (Knudsen, Nilsson, & Nordh, 2015). 
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5 Analys 

I detta kapitel utförs analys av referensprojektets projektering, där teorier jämförs med insamlad 

information via intervjuer och enkät. Vad säger teorin och det husprojekt inom Skanska som undersökts 

om hur ett effektivt projekteringsarbete kan utföras, och vilka brister har, med utgångspunkt i detta, 

upptäckts i projekteringen för Stenkumla-Dunsjö. 

5.1 Organisation 

5.1.1 Projekteringsledare och styrgrupp 

En aspekt som diskuterats i rapportens teoridel är vikten av att upprätta tydliga ramar och rutiner för 

projekteringsledaren. Om det saknas rutiner för projekteringsledarens arbetsuppgifter, vilket ansvar som 

vilar på den person som är projekteringsledare samt hur företaget ska bedriva projekteringsstyrningen, 

kan hela processen projekteringen påverkas. Konsekvensen kan bli att projekteringsstyrningen blir mer 

baserad på projekteringsledarens personliga erfarenheter och riskerar att därför bli inkonsekvent och 

beroende av vem som är projekteringsledare. 

För att jämföra teorin med den fallstudie som genomförts på projekt Stenkumla-Dunsjö, finns vissa 

likheter dem emellan. Det handlar både om saker som projekteringsledningen har bra rutiner för, men 

via studier av projektet har vissa brister noterats i projekteringens utförande. 

Vid intervjuer med Skanskas projekteringsledning framgick det att den ursprungliga tidplaneringen, med 

facit i hand, inte var tillräckligt genomarbetad. En mer detaljerad tidplanering med tydliga delmål och 

tider att förhålla sig till är ofta att föredra. I övrigt fungerade dialogen med beställare och projektörer på 

ett bra sätt och det fanns ett systematiskt schema för regelbundna möten. 

Eftersom omfattningen på denna totalentreprenad är större än det som distriktet tidigare projekterat, med 

nya teknikslag som ingår, fanns det en viss brist på erfarenhet inom projektorganisation för Stenkumla-

Dunsjö. Dock har de erfarenheter av tidigare projekteringsarbete, och den erfarenheten använde de sig 

av för att planera och strukturera projekteringen i Stenkumla-Dunsjö, en process som under arbetets gång 

hela tiden förbättrats. Detta förbättringsarbete visar på en vilja och ett intresse från 

projekteringsledningen att lära sig och utvecklas inom området.  

I litteraturen diskuteras hur sammansättningen kan se ut för vad teorin kallar en styrgrupp, och det mest 

effektiva är om gruppen består av personer med nödvändig kompetens och erfarenhet. Gruppen ska vara 

beslutsfattande och säkerställa att projektet löper efter planeringen. Projektledningen på Stenkumla-

Dunsjö uttryckte under intervjuer ett intresse för en liknande grupp inom deras organisation, där personal 

med kunskap och erfarenhet från produktion ska ingå och leda projekteringsarbetet för respektive 

teknikslag. 

På detta sätt skulle projektets styrgrupp bestå av personal med en kunskap inom produktion, men en brist 

på kunskap om hur projekteringsarbete ska bedrivas. Det behöver dock inte vara ett problem att de saknar 

den kunskapen, då deras roll mer handlar om att leda projektörers arbete och komma med åsikter på 

genomförbarhet av förslag. Således är det snarare personer med ledaregenskaper som efterfrågas till 

styrgruppen. 

5.1.2 Produktionspersonal 

Möjligheten att involvera produktionspersonal i projekteringsarbetet är något som bör eftersträvas. Det 

säger både teori, projekteringsorganisation och den personal som deltagit i enkäten som skickats ut. 

Kunskapen som produktionspersonal har är ett viktigt bidrag till projekteringen och det är bra att 

personerna som är inblandade i denna projektering är medvetna om det, och ständigt jobbar med 

produktionens involvering. 
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5.1.3 Samverkande projektering 

Med grund i de genomförda studierna som rör samverkande projektering är vissa delar av denna metod 

redan etablerade i dagens projekteringsarbete för Stenkumla-Dunsjö. Den samverkande projekteringen 

syftar bland annat till att involvera produktionspersonal, att olika teknikslag kan projekteras samtidigt 

samt att eftersträva en effektiv kommunikation. På så sätt kan den samverkande projekteringen leda till 

att misstag minimeras. 

Att parallellt projektera olika teknikslag är en förutsättning för att projekteringen ska kunna genomföras 

under en kort period. Om det ska vara möjligt krävs det att det finns etablerade och effektiva 

kommunikationsvägar mellan teknikslagen. I projekt Stenkumla-Dunsjö var det relativt stora avstånd 

mellan projektörerna, varför mail och kommunikationsverktyget Lync användes i stor utsträckning.  

Lync är ett verktyg som effektivt kan minimera de problem som uppstår vid de geografiska avstånd som 

finns mellan projektörerna, framförallt via den skärmdelning som finns inbyggd i verktyget. Dessutom 

använder de sig av modern 3D-modellshantering, vilket också underlättar kommunikationen. 

5.1.4 Återkommande samarbete och teamutveckling 

En annan aspekt som är viktig för att styra projekteringsarbetet, är att använda sig av en 

projekteringsgrupp som har ett bra samarbete och förståelse för varandra. För att underlätta detta bör 

enligt teorin återkommande samarbeten, som fungerat tidigare, eftersträvas. Som ett resultat kan 

projekteringen på så vis effektiviseras och de barriärer som finns i början av en grupps utveckling 

undvikas. 

Referensprojektet Stenkumla-Dunsjö använder sig i stor utsträckning av projektörer där ett etablerat 

samarbete finns. WSP har i återkommande projekt anlitats, och det samma gäller med Skanska Teknik. 

Dock är kontakten med företaget Goodtech ny, därför sker kommunikationen mellan dem och övriga 

parter kanske inte så effektivt som det skulle kunna göra. 

5.2 Kommunikation 

5.2.1 Informations- och kommunikationsteknologi 

Det huvudsakliga referensprojektet har kommit långt med arbetet att införa modern informations- och 

kommunikationsteknik. De är i framkant inom Skanskas väg- och anläggningsverksamhet vad gäller 

användandet av BIM och 3D-modeller, båda moderna verktyg som underlättar kommunikationen och 

som troligtvis kommer fortsätta att utvecklas. 

Det finns dock eventuell vidareutveckling för dem att titta på inom projektets datahantering och 

kommunikationen inom organisationen. Branschens utveckling inom det området kan i framtiden gå mot 

en integrerad kommunikations- och informationshanteringsmodell där all information om ett projekt 

samlas på ett ställe. Genom att bygga upp en enskild strukturerad databas med utrymme för all 

information ökar tydligheten och gör det enklare för nya personer i gruppen att sätta sig in i arbetet. I 

projekt Stenkumla-Dunsjö används två typer av databaser, men en inriktning mot att integrera dessa till 

endast en skulle kunna föredras. 

En annan sak som moderna verktyg för kommunikation- och informationshantering kan förebygga är 

den förvirring som kan uppstå när en stor mängd information behandlas inom projektet och vilka beslut 

som fattats. Informationsutbytet mellan flera parter kan ibland vara omständigt att spåra, med långa 

mailkonversationer att gå igenom för att hitta beslut. Dessutom finns det en tendens att blanda in en stor 

mängd personal i mailkonversationer, vilket kan leda till ansvarsförvirring bland personal. 

Mailanvändandet har varit en väl använd funktion under en längre period, men frågan är om den sortens 

kommunikation och information som behandlas i mail kan effektiviseras mer? 
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5.2.2 Kommunikationsverktyg 

I den teori som handlar om kommunikationsverktyget visuell projektering är det tydligt att ett tätt 

samarbete mellan de olika teknikslagen eftersträvas, där uppdragsledare för varje del ska närvara vid de 

veckovisa projekteringsmötena. Den visuella projekteringsmodellen kan också underlätta för att 

projektörerna bättre förstår varandras arbetsprocesser, och detta kan skapa en mer effektiv grupp med 

god sammanhållning. 

Projektledningen inom Stenkumla-Dunsjö anser att den sådan mötesstruktur som används i den visuella 

projekteringen kräver att rätt personer deltar, då det kan finnas risk att en projektör med ett smalt område 

inte tillför något utan i stort sett sitter av sin tid på sådana möten. 

Inom det studerade Skanskadistriktet Hus Stockholm Syd har de under en period arbetat med att 

implementera visuell projektering som kommunikationsmetod. Implementeringen har varit övervägande 

lyckad och fortsatt arbete med visuell projektering är något som eftersträvas. En variant på visuell 

projektering som används inom samma distrikt är en digitaliserad VP-tavla. 

Fördelar med visuell projektering är att det öppnar upp för ett bra samarbete och medför att målet som 

eftersträvas lättare blir något gemensamt. Det kan även minimera risken för kommunikationsfel som kan 

leda till feltolkning av information, eftersom information och frågor oftare färdas kortare vägar. 

5.3 Styrning 

5.3.1 Målformulering 

Lika angeläget som det är att ta fram en detaljerad tidplanering, är att projektet har tydliga mål att sträva 

efter. Dessa ansvarar projektledningen för att formulera och förmedla till samtliga medlemmar i 

projektorganisationen. I enkäten placerades ”Tydlig målsättning” på plats 1-3 av knappt 60 % av de 

svarande, något som visar att många anser att detta är en viktig del i den effektiva styrningen. 

Frågan är då hur dessa förmedlas på ett tydligt sätt? Stenkumla-Dunsjös organisation har uttryckt att det 

finns en problematik i detta. Speciellt med tanke på inblandningen av BEST-disciplinen, inom vilken 

erfarenheten brister. 

Resultatet av ett byggprojekt är något väldigt fysiskt, i form av exempelvis ett hus eller en bro. Sett på 

det sättet är målet väldigt tydligt. Dock finns det en mängd andra mål med ett byggprojekt, vilka till 

exempel kan vara att företaget ska tjäna pengar på projektet eller att det ska bli klart i tid. 

För att målen ska förankras i alla led i organisationen krävs att alla involverade har förståelse för 

processen och vad de kan bidra med till helheten. I teorin finns ramar för hur mål ska formuleras, där 

diskussion förs om att de ska vara specificerade ”SMART”. Genom att projektledningen tidigt för sig 

själva definierar projektets mål, och projekteringens del för att nå dem, kan de sedan förmedlas till de 

projektörer som ingår i projekteringsprocessen. Inom organisationen för Stenkumla-Dunsjö har mål inte 

formulerats på ett tydligt sätt, något som även framgår vid analys av enkätsvaren 

5.3.2 Tidplanering 

En betydelsefull del i att effektivt styra projekteringsarbetet är att göra en detaljerad tidplanering för 

projekteringsfasen. Vid intervju med Skanska Hus Stockholm Syd framgick det tydligt att utformandet 

av en noggrann planering är något som de lägger stor vikt på. Den bör framarbetas i samråd med 

projektörerna som ingår i projektet för att de ska tillåtas att deltaga tidigt i processen. 

En positiv effekt av att tillsammans ta fram tidplanen för projekteringen är att projektörerna då inte kan 

skylla på tidplaneringen om de inte kan leverera handlingar i tid. Dessutom får de en större förståelse för 

varandras arbete och beroendet dem emellan. 
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Projektledningen på Stenkumla-Dunsjö är också medvetna om betydelsen av att utföra en noggrann och 

detaljerad tidplanering. Fallet i referensprojektet var att tidplaneringen inte genomfördes i samråd med 

projektörerna och inte heller var tillräckligt detaljerad för att fungera som ett effektivt styrverktyg. Rätt 

använt, med tydliga delmål för leveranser av handlingar, kan tidplanering vara ett väldigt effektivt 

styrmedel. 

5.4 Analys av källor 
Den litteratur och de vetenskapliga artiklar som studerats under detta arbetes gång anses vara av trovärdig 

kvalitet. Intervjuerna har genomförts för att samla in information om projekteringsstyrning i praktiska 

fall. Möjligtvis skulle en bredare insamling eftersökts i form av fler fallstudier. Dock valdes detta bort 

till förmån för en djupare litteraturstudie och färre referensprojekt. 

Enkätundersökningen som genomfördes på projekt Stenkumla-Dunsjö hade i vissa delar kunnat 

formuleras på ett bättre sätt genom att ställa färre frågor men med en tydligare avgränsning mot det som 

rapporten behandlat. Liknande begränsning skulle ha eftersträvats vid genomförda intervjuer, då vissa 

frågeställningar ej bearbetats tillräckligt i detta arbete. En anledning till de ofokuserade 

frågeställningarna kan härledas till att de utformades i ett tidigt stadium av rapportprocessen, då arbetets 

inriktning inte avgränsats fullständigt. 

Ytterligare kommentar som rör enkäten gäller det faktum att den skickades ut till en begränsad mängd 

personer, då de enda som tillfrågades att svara på enkäten var deltagare i projekteringsarbetet på Skanska 

samt projekteringsfirmor, med koppling till studerat referensprojekt Stenkumla-Dunsjö. Detta medför att 

resultatet på enkäten ej kan ses som allmänt om projekteringsstyrning utan specifikt för projektet. 
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som har framarbetats under arbetets gång. Med utgångspunkt 

i den analys som genomförts och frågor formulerade i syftet, lyfts här fram vissa betydelsefulla punkter 

som har noterats och som kan förbättras i Stenkumla-Dunsjös projektering. 

6.1 Organisation 
Översiktligt har projektledningen inom Skanska Infrastruktur Mälardalen en bristande erfarenhet när det 

gäller ett så omfattande projekteringsarbete som det undersökta projektet Stenkumla-Dunsjö. Att det 

saknas erfarenhet är inget konstigt i och med att omfattningen av denna typ av projekt har ökat, vilket 

nämnts tidigare i rapporten. Ett resultat av den bristfälliga erfarenheten inom projekteringsarbetet är att 

rutiner för hur projekteringen ska styras inte har framarbetats i alla delar. Med erfarenhet följer rutiner, 

således borde projekteringsarbetet förbättras för varje gång som organisationen och projekteringsledaren 

leder och styr en projektering i samma omfattning. 

Vidare kan nämnas att det bör läggas stor vikt på att sätta upp tydliga ramar för vilka arbetsuppgifter som 

ska ligga på projekteringsledarens bord. Projektledningen inom projekt Stenkumla-Dunsjö har uttryckt 

att projekteringsledarens arbetsuppgifter inte har varit vad som egentligen var tänkt. Det är en central del 

för att effektivt styra projekteringens process, och om arbetsuppgifterna hamnar för långt utanför 

uppsatta ramar kan styrningens effektivitet inskränkas.  

Ett annat moment  

som anses vara betydande att prioritera är att involvera personal med koppling till produktion. I projektet 

som studerats är projekteringsledningen väl medvetna om betydelsen av detta och har använt sig av 

produktionspersonal under projekteringen, dock skulle förbättringar kunna göras inom området. 

Produktionspersonalens arbete handlade i den processen mest om att planera produktionen, men om 

dessa tillåts att deltaga i projekteringen på rätt sätt skulle det kunna leda till en effektivare process. 

Ännu en punkt att belysa är vikten av möteseffektivitet. Det är viktigt att projektledningen tidigt 

definierar hur mötesstrukturen ska vara och vad som ska behandlas. Utan ramar för mötena kan det 

resultera i en allt för stor ineffektivitet där många deltagare bara sitter av sin tid under större delen av 

tiden. Genom att ha korta möten med berörda parter, där fokus ligger på vad mötena verkligen är till för, 

kan detta problem undvikas och dyrbar tid kan i stället läggas på mer väsentliga delar i projekteringen. 

6.2 Kommunikation 
En av de mest betydelsefulla aspekterna för att bedriva en effektiv styrning av projekteringen, är att 

kommunikationen fungerar på ett bra sett. En fråga som således kan ställas är om kommunikationen sker 

på ett effektivt sätt, eller om den kan utvecklas? 

Inom projekteringsorganisationen uttrycker personalen att de är nöjda med det sätt som det fungerar i 

dag, där kommunikation mestadels sker via mail och verktyget Lync. Med tanke på avståndet mellan de 

inblandade i projekteringen är Lync effektivt för att överbrygga detta avstånd. En slutsats som kan dras 

om mailkonversationer inom organisationen är att även dessa fungerar väl, och att tydliga ramar finns 

för vad som ska behandlas i mail och vilka som ska beröras vid frågeställningar. 

Dock kan erfarenheten av andra verktyg vara begränsad inom organisationen. En bättre metod skulle 

kunna vara att använda projektets databas som ett Fråga/Svar-forum, där fler har möjlighet att ta del av 

varandras frågeställningar och på så sätt skapa en öppnare konversation. Dessutom förenklas 

spårbarheten av frågeställningar och beslut samtidigt som färre frågor riskerar att falla mellan stolarna. 
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Vid intervjuer med Skanskas distrikt Hus Stockholm Syd framgick det att det där funnits vissa problem 

med mailkonversationer, där allt för många parter tagit del av mail, vilket skapat en förvirring och 

otydlighet om ansvaret för en fråga. När de provat kommunikationsmetoden inom visuell projektering 

har de kunnat se på mailanvändandet med andra ögon och insett vissa problem med det. 

Genom att i stället använda fysiska lappar vid en frågeställning ökar tydligheten då endast en person har 

ansvaret att besvara frågan, och på samma sätt har frågeställaren ett ansvar att bli besvarad. 

Visualiseringen av frågan på en VP-tavla bidrar dessutom till att förtydliga aktuella frågeställningar, då 

dessa inte glöms bort i mailens inkorg. 

Slutligen handlar det om att tidigt sätta upp ramar för hur kommunikationen ska ske inom projekteringen 

gällande verktyg och kanaler. Genom att göra det kan projektledningen styra kommunikationen på 

önskvärt sätt. 

6.3 Styrning 
En viktig del för att kunna styra projekteringen är att formulera mål för projektet i allmänhet och 

projekteringen i synnerhet. Projekteringsledningen har till uppgift att formulera mål och delmål, både för 

sig själva och för projektörerna att arbeta efter. Varje projektörs arbete bidrar till att styra projektet åt rätt 

håll, och att projektörerna inser sin betydelse i detta är av stor vikt för att skapa en effektiv projektering. 

Den brist på erfarenhet som finns inom projektledningen har i projekt Stenkumla-Dunsjö resulterat i en 

svårighet med att formulera mål, både för sig själva men även för projektörerna. Detta har bidragit till 

att styrningen inte skett så effektivt som möjligt. Om projektledningen har etablerat tydliga mål kommer 

processen med att ta fram handlingar att gå snabbare och skapa en effektivare styrning. Tyvärr har inte 

studier om projekt Stenkumla-Dunsjös uppsatta mål genomförts, varför det inte är möjligt att dra någon 

slutsats om utformningen på dem är bra. 

Ytterligare en aspekt som är av stor betydelse för projekteringsstyrning är tidplanering. Det har framgått 

att om tidplaneringen för projekteringen prioriteras och planeras noggrant, kan den fungera som ett 

användbart styrverktyg i processen. Exempel på ett betydande moment som bör beaktas är de tågstopp 

som planerats för. Tågstoppen är kritiska moment varför planerade arbeten måste ske enligt tidplan, 

annars finns risk för stora förseningar av hela projektet. 

Tidplaneringen för projekteringen i referensprojekt Stenkumla-Dunsjö var inte helt prioriterad vilket kan 

ha bidragit till en sämre styrning. Projektörernas åsikter är viktiga att samla in, men i projektet 

eftersträvades det inte tillräckligt mycket och kan således i framtiden förbättras. 
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7 Rekommendation 

I detta kapitel kommer rekommendationer utifrån de slutsatser som formulerats presenteras. 

Rekommendationerna behandlar hur referensprojektets projekteringsledning kan bedriva utvalda 

moment av sin projektering i framtiden. Kapitlet avslutas med förslag på ämnen som anses vara aktuella 

för vidare studier. 

7.1 Rekommendationer till Skanska 

7.1.1 Organisation 

Ett moment att tänka på för att effektivt styra projekteringsarbetet är att ramarna för 

projekteringsledarens arbetsuppgifter måste specificeras. Vår rekommendation är att projektledningen i 

startfasen av projektet tillsammans sätter upp tydliga ramar för projekteringsledarens arbete och genom 

det undviks att den ägnar sig åt arbetsuppgifter som egentligen inte hör till den rollen. 

Förslag på vad som kan ingå i dess roll är att leda arbetet med att ta fram tidplan för projekteringen, 

etablera kommunikationssätt och ramar för den under projekteringen, leda möten samt kontrollera att 

projektörer följer tidplan och kommunikation på rätt sätt. 

En till rekommendation vi vill lämna till distriktet handlar inte direkt om arbetssätt, utan mer om 

erfarenhetsåterföring. Vi tror att projekteringsarbetet skulle utvecklas snabbare om Skanskas 

anläggnings- och infrastrukturdistrikt etablerar något sorts utbyte dem emellan. 

Vidare kan det diskuteras hur mötesstrukturen för de så kallade projekteringsmötena ska se ut, och vi vill 

inom detta ämne lämna två olika rekommendationer. Den första rekommendationen fokuserar på att 

mötesstrukturen byggs upp likt den i visuell projektering. I projekteringsmötena skulle från Skanska då 

ingå projekteringsledare, projektchef, projektingenjör, blockchefer samt uppdragsledare från 

Trafikverket och projektörer med fullt mandat att fatta beslut för respektive teknikslag. 

En alternativ rekommendation till föregående mötesstruktur är att den beslutsfattande gruppen ska vara 

så liten som möjligt, bestående av projekteringsledare och blockchefer för varje teknikslag. 

Blockcheferna ska under projekteringen fungera som projekteringsledare för sitt respektive teknikslag 

och ha fullt mandat att ta beslut om frågor som uppkommit under projekteringen. Detta ställer emellertid 

stora krav på kompetensen hos varje blockchef. 

Mötesstrukturen för de möten där frågor behandlas och beslut ska tas kan förslagsvis byggas upp enligt 

tidigare nämnda B-möten. I detta fall blir det dock en variant på B-möten eftersom mötesdeltagarna 

endast skulle vara representanter från Skanska. Projekteringsledarna för varje teknikslag skulle till dessa 

möten samla in frågor från projektörer tillhörande sitt respektive teknikslag, lyfta dessa under mötet och 

tillsammans med övriga deltagare fatta beslut. Om en fråga inte kan besvaras är det ansvarig 

projekteringsledares uppgift att ta med den till den projektör som anses kunna besvara frågan. 

En till rekommendation som vi vill lämna knyter an till ovanstående stycken där vi nämnde 

inblandningen av blockchefer. Vi tror att involveringen av produktionspersonal i projekteringen är något 

som lyfter det arbetet. Ett sätt som skulle involvera dem på ett effektivt sätt är om de fungerade som 

projekteringsledare för varje teknikslag. En fördel är att använda samma blockchef vid produktion som 

under projekteringsarbetet. På detta sätt skulle även den huvudansvarige projekteringsledarens arbete 

kunna förtydligas mot dagsläget. 

Vidare kan en kort rekommendation lämnas angående projekteringsgruppens sammansättning och vilka 

konsulter som anlitas. Återkommande samarbeten är något att eftersträva förutsatt att samarbetet har 

fungerat i tidigare projekt. 
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7.1.2 Kommunikation 

Kommunikationen under projekteringen skulle kunna utvecklas. Det finns moderna verktyg som 

Skanska-koncernen i dagsläget arbetar med att implementera hos projekteringsledare. Ett av dessa är 

verktyg är visuell projektering. Om den digitala modellen för visuell projektering implementeras kan 

organisationen, trots sin geografiska spridning, nyttja de fördelar som ett sådant verktyg kan bidra med. 

En annan sak som kan effektivisera kommunikationen är användningen av enbart en databas där all 

information finns tillgänglig. Till denna databas kan också den digitala VP-tavlan kopplas, vilket leder 

till att kommunikation och information samlas på ett och samma ställe. 

7.1.3 Styrning 

Till att börja med vill vi poängtera betydelsen av en detaljerad tidplanering för projekteringsarbetet. Vår 

rekommendation är således att projektledningen i framtiden ägnar ett stort fokus åt detta, där 

uppdragsledare från projektörer tidigt involveras och ges möjlighet att lämna synpunkter. Om gruppen 

träffas i början av arbetet, kan de tillsammans först och främst ta fram vilka beroenden som finns mellan 

olika discipliner, och på så sätt identifiera i vilken ordning projektörernas delmoment ska ske. 

För att strukturera arbetet kan projektledningen till en början ta fram en översiktlig tidplan och sätta en 

ungefärlig tid på hur lång tid projekteringen ska ta. Sedan träffas gruppen med uppdragsledare för varje 

projektör tillsammans med Skanskas projektledning och utformar den så att det tydligt framgår i vilken 

ordning arbetet ska ske och vilka leveranstider som gäller. Exempelvis kan detta utformas som ett 

Ganttschema, se Figur 32, vilket är ett väletablerat planeringsverktyg inom branschen. För extra tydlighet 

kan planeringen dessutom visualiseras på en vägg och laddas upp på gemensam databas. 

 

Figur 32 Exempel på Ganttschema (Mind Tools, 2015) 

En sista rekommendation som vi vill lämna handlar om att formulera och förmedla mål. Vid 

formuleringen tror vi att det är viktigt att målen är uppbyggda enligt modellen SMART. Det underlättar 

för alla berörda parter då målen blir tydligare och lättare att förstå. Förslag på hur mål kan förmedlas 

skulle kunna vara att i projekteringsledningen anordnar en sorts kick-off, där projektets syfte och mål 

förankras. Denna kick-off skulle även kunna innehålla moment som exempelvis teambuilding och den 

tidigare nämnda tidplaneringen för projekteringen. 
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7.2 Vidare studier 
För vidare studier rekommenderas att utveckla den digitala modellen för visuell projektering. Den är i 

dagsläget inte särskilt bearbetad enligt Skanska Hus Stockholm Syd och det finns en del problem med 

den. Hur skulle en sådan kommunikationsmodell kunna utvecklas och implementeras hos Skanska 

Infrastruktur Mälardalen i framtiden för att kunna styra projekteringsarbetet på ett effektivare sätt vid 

stora geografiska avstånd mellan projektörer? 

En annan studie kan gälla hur formulering av ett SMART mål kan anpassas för liknande projekt. 

Det vore även intressant att studera hur en sorts checklista för projekteringsarbetet i liknande projekt 

skulle kunna utformas. I dagsläget finns det inom Skanska en allmän checklista för projekteringsarbete. 

Vad som skulle kunna utvecklas är en mer detaljerad checklista, anpassad mot infrastrukturprojekt i 

denna omfattning, eftersom fler av dessa är att vänta. 
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Bilaga 2. Intervju Projektingenjör Stenkumla-Dunsjö 
Datum: 2015-04-01 

Deltagare: Nijaz Mehmedovic 

Allmänt 

Tidigare erfarenheter? 

Svar: Högskoleingenjörsexamen 2012 Örebro Universitet 

Arbetsledare och projektingenjör inom brobyggnad sedan dess 

 

Allmän information om projektet 

Svar: Befintligt spår är en flaskhals för tågtrafiken som passerar genom området. Hela projektet omfattar järnväg mellan Hallsberg 

och Motala men Skanskas del ligger mellan två orter vid namn Stenkumla och Dunsjö. EU-prioritering för projektet. Befintligt 

spår finns och nytt spår ska byggas bredvid, vilket innebär att leden är trafikerad under produktion. Detta medför stora risker 

och svårigheter. 7 broar för att bygga bort plankorsningar samt anslutningsvägar omfartsleder. Ombyggnad av befintligt spår 

blir ÄTA och ingår således inte i kontraktet. (NM 5:30) 

Befintligt enkelspår byggt 1898. 

När produktion är klart kvarstår en s.k. överlämnandeprocess/godkännandeprocess som pågår ytterligare 6 månader. 

 

Hur har projektet gått hittills? 

Svar: Projektering igång, överlag har det gått bra men vissa saker har inte flutit på helt enligt plan. 

 

När började ni räkna på anbudet? 

Svar: 6 månader på sig att räkna på anbud, väldigt lång tid. Det behövs så mycket tid för att räkna på anbuden när det innefattar så 

många olika delar. 

 

Vilken entreprenadform är det, är det en renodlad TE eller är Trafikverket med och styr något? 

Svar: Totalentreprenad i Praktiken, enligt Trafikverket.se, vilket innebär ett nära samarbete mellan Skanska och Trafikverket. Mellan 

parterna inom projektet har man en öppen relation och ett ärligt informationsflöde. 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Skanska och Trafikverket? 

Svar: Funktions- och utförandeansvar. 

 

Hur samarbetar ni med Trafikverket? 

Svar: Trafikverket har anställda som arbetar på plats nära Skanska under projektering och produktion. 

 

Hur upphandlades de olika projektörerna? Fanns några krav från Trafikverket på vilka projektörer som ska ingå? Tillämpas LOU vid er 

upphandling av projektörer? 

Svar: Använder sig av projektörer som man arbetat tidigare inom de områden som man har vana av att projektera (Bro, väg, mark). 

Goodtech har man ingen tidigare erfarenhet av men var billiga, de går på en egen TE. 

 

Vilka fördelar ser ni med att det är en TE? 

Svar: Skanska kan projektera som de faktiskt arbetar och behöver inte omarbeta projektering gjord av Trafikverket, där vissa 

lösningar inte kunnat genomföras praktiskt i produktion. Processen med projektet är längre i och med projekteringen och det 

bidrar till att man vid produktionsstart har god inblick i projektet. 

 
  



 

2 

Vilka stora risker och möjligheter ser ni med denna TE och det ansvar som läggs på er att projektera? 

Svar: Risker med att ha TE är att det kan vara svårt att räkna fram en bra siffra för kostnaden på projektet, Som det sett ut i de anbud 

som Skanska räknat fram där det varit TE har det mellan anbuden som lämnats in från olika entreprenörer skiljt mycket i 

kostnaden för projektet, vilket tyder på en osäkerhet kring prisbilden för denna typ av projekt. T.ex. så skiljde det 70 Mkr till 

den entreprenör som var närmast efter Skanska i detta anbud. Anledningen till denna stora skillnad i pris kan vara att FU och 

Systemhandlingar är otydliga och detta leder till tolkningar av entreprenörerna och oklara ramar för projektet. 

Möjlighet med TE är att projektet tidigt anpassas efter Skanskas sätt att arbeta tack vare att personal från produktion inblandas 

i projektering. 

Svårt att veta exakt hur långt man ska gå med projekteringen i anbudsberäkningen. Hur mycket påverkar detta? 

 

Vilka projektörer ingår i projektet och vilka olika områden projekteras? (Ex. väg, järnväg, mark, bro och undergrupper till dessa) 

Svar: Bro - Skanska Teknik 

Bana, Mark, Geoteknik och KTL (el (högspänning) i BEST) - WSP 

El (lågspänning), Signal, Tele - Goodtech (60 Mkr) 

Väg - Skanska 

 

Hur tidigt involverades projektörerna? Ingår samma projektörer i både anbudsberäkning och vidare projektering vid vunnet anbud? 

Svar: Trafikverket använde sig av WSP vid framtagandet av systemhandlingarna. WSP är även med i projekteringen för projektet 

och samarbetar med Skanska. Goodtech osäkert när de kom in. 

 

Vilka tidigare erfarenheter finns från liknande projekt inom projekteringsorganisationen, inkl. projektörer, och vilka lärdomar drar ni från 

dessa? 

Svar: Det finns erfarenhet inom de olika delar som projektet omfattar, men det saknas erfarenhet inom den totala projekteringen. 

 

Hur tar man tillvara på egen kompetens inom företaget? Involveras anställda kopplade till produktion tidigt i projekteringsskedet? 

Svar: Dels används konstruktörer från Skanska Teknik för att konstruera bron, dels används produktionsfolk redan i projekteringen 

för att t.ex. vara projekteringsledare för broprojekteringen. 

 

Vad tycker du är viktigt för att skapa en effektiv projektering? 

Svar: God kommunikation, spårbarhet av informationsutbyte (fråga/svar), hantering av 3D-modell, ledarskap, tydlig styrning. 

 

Är det någon specifik del i denna projektering som du skulle vilja ändra på och på vilket sätt? 

Svar: Samordning projekteringstidplan, gränsdragning för när något är klart där beslut tas om att gå vidare. 

 

Kommunikation 

Sker något kunskaps- eller erfarenhetsutbyte med andra distrikt? 

Svar: Nej 

 

Tidplanering 

Tidsram för projektet? 

Svar: Trafikverket hade satt upp ett datum för projektet att vara klart till 2019-10-01, men när Skanska tog fram anbudet ansåg de att 

tiden kunde förkortas till 2017-10-01. 
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Bilaga 3. Intervju Projekteringsledare Stenkumla-Dunsjö 
Datum: 2015-04-01 

Deltagare: Henrik Kusing 

Allmänt 

Henriks tidigare erfarenheter? 

Svar: Utbildad byggingenjör 1998. Började jobba på Skanska strax därefter, PEAB, Mätcenter, sedan tillbaka till Skanska. Lång 

erfarenhet inom mätteknik och främst väg. 

 

Hur har projekteringen gått hittills? 

Svar: Bro flyter på bra och ligger enligt given tidsplan tack vare att det finns mycket rutin och egen erfarenhet inom företaget. 

Geoteknik har gått ok. Projekteringen har omarbetats för Mark-Bana p.g.a. mer fyllning än uppskattat då man vill kunna köra 

med en högre hastighet på spåret än vad det var projekterat för från början. (HK1 40min). Mark-Väg: tryggt och etablerat hos 

WSP. Saknar erfarenhet inom Mark-bana och därför kändes den okontrollerad, de sitter lite på sitt hörn och övriga parter har 

liten inblick i deras arbete. 

 

Speciella svårigheter vid en sådan omfattande entreprenad? 

Svar: BEST 

 

Vilka risker och möjligheter ser du med att ni sköter projekteringen? 

Svar: Henrik var i anbudsarbetet inte med som projekteringsledare, det var en annan person som skötte det men som sedan avsade 

sig ansvaret som projekteringsledare. Där fick Henrik ta vid och hoppa in när det riktiga projekteringsarbetet skulle börja, vilket 

inte är önskvärt. 

Möjligheten att kunna använda sig av kunskaperna från produktion tidigt i projekteringsarbetet. 

 

Finns det några tydliga orosmoment eller problem i projekteringen? T.ex. samordning, kommunikation, styrning. 

Svar: Insyn i Goodtechs projektering. Då kunskaper saknas inom detta område är det svårt att ha koll på hur deras arbete går. 

Goodtech är upphandlad på en egen TE med en egen projekteringsledare inom företaget, det tyckte Skanska behövdes för att 

kompetens och tid saknades för att ta hand om det själva. 

 

Hur drivs arbetet med projekteringen av er? Planeras detta noggrant tillsammans med projektörer eller ansvarar ni ensamma för arbetssättet? 

Svar: Projektörerna har inte haft mycket att säga till om denna process. Vi fick dock känslan av att de inte arbetar efter något tydligt 

arbetssätt med rutiner och saknar därmed tydlig styrning i det arbetet. Man hade ingen tydlig projekteringstidplan från början 

men den har växt fram under tiden och ser mycket bättre ut i dag. 

Det är viktigt att projekteringen av BEST drar igång tidigt (samtidigt som övriga) då det är en omfattande administrativ process 

och det är långa leveranstider på material kopplade till järnvägsbygget. 

 

Hur tar man tillvara på egen kompetens inom företaget? Involveras anställda kopplade till produktion tidigt i projekteringsskedet? 

Svar: Personer med koppling till produktionen involveras i projekteringen. Just nu är det många produktionsfolk som inte har något 

arbete igång, vilket lett till att de är med och projekterar i detta projekt. De är positivt inställda till att involvera 

produktionspersonal men att det i detta fall egentligen är lite för många. 
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Vilka lärdomar har ni lärt er från projektering av tidigare projekt, ex. Västerås? Var det några särskilda delar som hade kunnat förbättras i 

projekteringen för det projektet för att skapa en mer effektiv kostnadseffektiv produktion? 

Svar: Bra att få med produktionskopplat folk i projekteringen. I Västerås hade man inte den möjligheten. 

Viktigt att ha en bra dialog med kunden. Styr projektet mot gemensamt mål. 

Det tar längre tid att projektera än vad man tror. 

BEST-projektering kritisk. 

Varje projekt är unikt i sig och det är lätt gjort att man stöter på nya problem eftersom man använder sig av olika arbetsmetoder 

i produktionen. 

 

I vilken utsträckning används 3D-modellering? 

Svar: Fullt ut, en 3D-modell med bygghandlingar. Den kommer att fungera som själva bygghandlingen och sparas för framtida bruk. 

Det kommer att finnas information kopplat till varje byggdel som talar om uppbyggnad och ex framtida skötsel. Krockkontroll 

etc 

 

Skapas samordningsproblem när projektörer arbetar med olika programvaror? T.ex. filformat som skiljer sig, eller används ett gemensamt? 

Svar: Nej, filformaten som olika projektörer arbetar med i olika program är de samma. 

 

Ställer ni krav på att projektörer ska arbeta med samma typ av programvara för att underlätta informationsutbyte och samordning dem 

emellan? 

Svar: Ej krav på programvara. Dock krav på att alla ska kunna leverera i filformat dwg. 

 

Kontroll av projekteringsarbetet? Sker detta internt hos varje projektör eller finns det någon utomstående som granskar? 

Svar: Intern granskning inom de olika projektörsföretagen. Skanska granskar de handlingar som de besitter kunskap inom, detta 

gäller inte för Goodtechs handlingar då man saknar den kompetensen inom Skanska. Detta kontrolleras istället direkt av 

Trafikverkets teknikstöd. Spår och signal granskas även av Transportstyrelsen och av oberoende organ genom så kallad GOP 

Godkännandeprocess. 

Mycket granskningar och pappersarbete när det kommer till spår, signal och kontaktledningar då det innebär stora 

säkerhetsrisker att arbeta med dessa delar. 

Trafikverket har även en slutgranskning av handlingar att godkänna. Granskningen får ta 10 dagar, sen återkopplar Trafikverket 

med kommentarer som projektör har 10 dagar på sig att revidera, sen klart. 

 

Vad tycker du är viktigt för att skapa en effektiv projektering? 

Svar: Fysiska träffar där man har närhet till sina medarbetare 

Bra kommunikation 

Goda relationer - med beställare, projektörer och människor från produktion. 

Högt i tak, öppenhet - våga ställa dumma frågor 

Leveranstider 

Tidsplanestyrning 

 

Är det någon specifik del i denna projektering som du skulle vilja ändra på och på vilket sätt? 

Svar: Samordning projekteringstidplan 

Gränsdragning för när något är klart, sätt stopp och ta beslut för att driva projekteringen vidare. 
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Kommunikation 

Hur sker kommunikationen inom projekteringsorganisationen? 

Svar: Mail, telefon, Lync, projekteringsmöten och arbetsmöten (1 gång i månaden) 

 

Hur sker samarbetet mellan er och Trafikverket under projekteringen? Har ni någon användning av Trafikverkets erfarenheter inom 

projektering? 

Svar: Trafikverket sitter på samma plats som Skanska under projekteringsarbetet. Inget utbyte dem emellan vad gäller 

projekteringserfarenheter. Trafikverkets hade en tidplan för projektering i projektet på 1 år medans Skanska kommer att minska 

ner den till fyra månader, vilket betyder att man jobbar på helt olika sätt och det är svårt att ha något direkt utbyte. 

 

Använder ni er av någon central databas som alla har tillgång till att ladda upp och ladda hem material ifrån? 

Svar: Gemensam mapp för granskningshandlingar. WSP har en person som är BIM-samordnare i projekteringen och han uppdaterar 

3D-modellen succesivt när projektörer blir klara med projekteringsdelar. Fråga/svar hanteras via projekteringledarens mailbox. 

 

Tycker du att kommunikationen mellan olika parter fungerar bra? 

Svar: Henrik tycker att den fungerar ok, dock svårt att ha koll på Goodtechs arbete eftersom kunskap inom det området saknas. Svårt 

att fånga upp frågor som folk på kontoret ställer öga mot öga, kan lätt falla ur systemet. Henrik har problem med att han läser 

mail utanför arbetstid som han sedan glömmer bort att de inkommit. 

 

Hur ser hierarkin ut i frågeställningar mellan parterna? Har Skanska inblick i all kommunikation mellan projektörerna eller kommunicerar 

de fritt? 

Svar: Det finns inget bestämt om att all korrespondens ska ske via Skanskas projekteringsledare. Dock vill projekteringsledare ha 

kopia på alla mail som skickas för dokumentation. 

 

Svarstid på frågor mellan olika parter? 

Svar: Ingen specificerad svarstid men uttryckte att det skulle kunna behövas fasta tider för granskningstider och när svar ska återges. 

Dock särskilda rutiner med Trafikverket vid slutlig granskning av handlingar. 

 

Hur ofta sker projekteringsmöten med inblandade projektörer? 

Svar: Veckomöten via Lync en gång i veckan och vid behov. Dessa möten är uppdelade på teknikslag så med en specifik projektör 

blir det möte varannan vecka. 

Avstämningsmöten med Goodtech varannan vecka. 

Fysiska träffar med projektörer en gång per månad. 

 

Är det något speciellt arbetssätt som tillämpas vid projekteringsmöten och arbetsmöten? Ex. visuell projektering som används inom Skanska. 

Svar: Klar dagordning vid projekteringmöten som protokollförs, och Trafikverket är med här, men vid arbetsmötena så tar man upp 

ett visst problem med berörda parter som i sin tur löser detta under mötets gång. (HK2 35min) 

 

På vilken plats befinner sig de olika projektörerna? 

Svar: Goodtech – Arboga 

WSP - Gävle och Sundsvall (projektörer) samt BIM-samordnare och geotekniker i Örebro 

Skanska Teknik – Malmö 
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Hur löser ni problemet med de långa avstånd som är mellan projektörerna? 

Svar: Fysiska träffar är begränsat till en gång i månaden med projektörerna. I övrigt sker kontakt via mail och telefon, delade skärmar. 

 

Kommer handlingar enligt given tidsplan? 

Svar: Så gott som. 

 

Tidplanering 

Tidsram för projektering? 

Svar: Januari t.o.m. april 

 

Finns det en tydlig tidplan för projekteringen och hur detaljerad är den? 

Svar: Nej, det finns ingen tydlig tidplan för projekteringen. Henrik gjorde en översiktlig tidplan på egen hand inledningsvis. 

 

Hur ser nuläget ut? Var står ni i dag? Följs tidplanen? Om inte, varför? 

Svar: Ligger ca tre veckor efter planerad projektering. Istället för projektering för att schakta bort massor har de nu projekterat för 

att höja med makadam vilket lett till att de fått göra om projekteringen för den delen. 

 

Hur ser planeringen ut för möten med projektörer och Trafikverket? Hur ofta träffas ni? 

Svar: Trafikverket medverkar på möten med projektörer. I övrigt finns de på plats och svarar alltid på frågor. 

 

Hur delar ni upp projekteringen i olika faser? 

Svar: Delleveranser av olika områden. 

Inläsning, projektering, avstämning, projektering, granskning, bygghandlingar, relationshandlingar. 

 

Möjlighet att tidigt i processen sitta ner med samtliga projektörer och se över en gemensam tidplan med “kritisk linje” för projekteringen och 

när olika delar behöver levereras för att driva processen framåt? 

Svar: Det har inte gjorts i detta projekt men lät intresserad och hade en positiv inställning till det förslaget. 
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Bilaga 4. Intervju Projektchef Stenkumla-Dunsjö 
Datum: 2015-04-24 

Deltagare: Magnus Persson 

Ser du några tydliga brister i dagens arbetssätt med projekteringsstyrningen hos er? 

Svar: Ja, det finns. Problem finns med rutiner arbetet som en konsekvens av den begränsade erfarenheten som finns. En konsekvens 

av detta är att målformuleringen blir svår, och att förmedla tydliga mål till våra leverantörer. 

Om vi inte vet själva vad vi vill, då vet inte projektören vad den ska ta fram. Om man vet precis vad man ska plocka fram så 

går det väldigt fort, men om det är oklart blir arbetet ineffektivt och tar längre tid. 

Önskan om att klart uttrycka projektörens uppgift och vilken roll den ska spela i projekteringen. 

Kan vi organisera oss själva? Hur ska vi använda och involvera produktionsfolk i projekteringen? Organiseringen av den 

processen är inte bra. 

Hur ska vi organisera oss i projekteringsfasen? Det pratas mycket om projekteringsledare, vilket man kan jämföra med en 

traditionell projektledare. I delprojektet projektering så är projekteringsledaren projektledare. Det är helt omänskligt att lägga 

allt arbete på en person (projekteringsledaren). Jag tror att man ska göra på ett helt annat sätt än hur vi jobbar i dag. Förstärka 

projekteringsledningen i form av en grupp personer som styr tillsammans. De har förmåga, kunskap och kompetens som rår 

över alla teknikslag och kan själva ta beslut om hur driva projekteringen framåt. Gruppen ska bestå av anställda från Skanska. 

En projekteringsgrupp med folk från olika fack är något jag inte tror på. T.ex. är en signaltekniker enbart intresserad av en sak, 

och det är signal. Därför fungerar inte en sådan roll i en projekteringsgrupp. Gruppen ska som sagt snarare bestå av en grupp 

av kompetenta personer inom de olika områdena. 

De möten vi har i dag med många olika teknikslag tycker jag fungerar sämre. Det är något som vi siktar på att sluta med. 

Uppgifter som projektörer ska utföra är något som vi ska dela ut till dem. 

Det vi siktar på är att i gruppen ha projektörer med bättre helhetssyn. Vi har möjlighet att ta in duktiga produktionschefer inom 

olika områden till projekteringen och leda den tillsammans i grupp. En grupp på fem personer som Henrik Kusing skulle leda. 

För att ge projektörerna tydligare mål att jobba mot. 

De blockchefer vi har (mark, bro, BEST) ska vara chefer över produktionen. Deras roll i projekteringen i dag är inte så 

framträdande utan det skulle kunna framhävas ännu mer och t.ex. skulle blockchef bro kunna vara projekteringsledare för bro 

etc. Varje blockchef har projektörer under sig som den ansvarar för att förmedla uppgifter till men styrningen sker tillsammans 

med övriga blockchefer som involveras i projekteringen. Fullt mandat att fatta beslut ska dessa blockchefer ha i projekteringen. 

Det som krävs är att det verkligen är rätt personer som tillsätts i dessa roller, vilket inte är det lättaste att få tag på. Väldigt 

mycket aspekter att ta hänsyn till i projekteringen vilket kan göra det svårt för en produktionsmänniska att smidigt göra den 

övergången. Lagar och regler som styr. Kompetensen att förstå hela processen med att fram en bygghandling. ”Förmåga att 

snabbt koppla kontraktshandlingar till hur jag skulle vilja göra det här i produktion, hur lätt är det att lösa i projekteringen?” 

 

Finns det några påtryckningar från Skanska centralt om hur ni ska arbeta med projekteringsstyrning? 

Svar: Ja. Eller kanske inte påtryckningar, men vi har en verksamhetsmanual för hur projekteringen ska gå till. Den talar om olika 

faser i projekteringen. Det är dock inte mer än så utan enbart övergripande checklistor som kan tillämpas generellt. Man kan 

jämföra med t.ex. Toyota eller Mcdonalds som har ett standardiserat sätt att arbeta på där alla jobbar på samma sätt i olika 

fabriker och restauranger. På liknande sätt ska Skanskas manualer fungera så att vi oberoende av distrikt bygger på samma sätt. 

Ständigt jobba med optimering och förbättring av metoder. 

 

Finns det andra distrikt inom anläggning/infrastruktur som ni kan ta lärdom av? 

Svar: Ja. Men utbytet sker i alldeles för liten utsträckning. Inom infrastruktur ligger nog vi i framkant i utvecklingen. Inom hus har 

man kommit längre i denna utveckling, men utbytet med hus är obefintlig. 

 

Vad anser du ingår i projekteringsledarens roll? 

Svar: En projekteringsledare som arbetar som vi gör i dag blir mer som en koordinator. 

Min önskan är att projekteringsledaren mer ska vara den som styr. Uppgiften på papperet är att styra projektering, men det går 

inte att göra det som enskild person utan vi behöver göra det på ett annat sätt för att effektivt styra. 
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Bilaga 5. Intervju Projekt Stenkumla-Dunsjö 
Datum: 2015-05-07 

Deltagare: Nijaz Mehmedovic 

 Henrik Kusing 

 Magnus Persson 

Hur ser processen fråga/svar ut? Exempel 

Svar: Bro kontra väg och bana. Bro ska in och bygga sin portal. När de räknar på fria höjden från banan upp till profilhöjden för 

vägen. Direkt via projektörer med kopia till Henrik och ev. övriga berörda. 

I början kunde mail skickas till Henrik som sedan skickade ut till berörda. Nu sker det mer direkt mellan projektörerna, vilket 

Henrik upplever som mer effektivt. Förut fick Henrik lägga tid på att maila men det är ett ansvar som inte bör ligga på honom. 

 

Struktur för projektering? Tillvägagångssätt och tidslinje? 

Svar: Tog fram den själva och skickade ut till berörda projektörer för kommentar, men fick inte den respons man ville ha kanske. 

Dålig struktur från början. 

Grovt fanns en tidplanering för i vilken ordning man ska projektera. 

Inte helt klara handlingar de bygger efter ute i produktionen. 

 

Finns det någon organisationsplan för projekteringen? Vilka roller, ansvar och befogenheter har de olika deltagarna? 

Svar: 
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Agenda och dagordning för möten? 

Svar:  

 Projekteringsmöte Arbetsmöte Avstämningsmöte 

Deltagare Samtliga teknikansvariga 

inom aktuellt block 

Varierar. Övervägande Mark 

väg samt mark jvg. Flertalet 

möten med Goodtech gällande 

signal 

Främst med Robert Olofsson WSP. 

Även ett antal möten där gränssnittet 

Bro, väg, bana diskuteras 

Protokoll Ja Nej Nej 

Tidsintervall Initialt 2ggr/mån 

Numera 1ggr/mån 

Varierar. I snitt 2ggr/mån 2ggr/mån 

Syfte Initialt rapportering till 

TRV och mellan block. 

Övergått i 

granskningsmöten 

Prioriterade frågor. Handlingar 

som måste fram snabbt. 

Hur går det, vad gör vi framåt. 

Undvika att något ramlar mellan 

stolarna. 

Behandlade frågor Redovisade i protokoll. Projekteringsbeskrivning 

Tidplan 

Leveransplan 

Gestaltning 

Signal 

Projekteringsbeskrivning 

Tidplan 

Leveransplan 

Profiler väg, jvg kontra 

Brokonstruktioner och fria rummet. 

 

 

Mall och punkter för startmöte? Finns någon sådan specifikt för projektering eller enbart för projektet i stort? (För att säkerställa Kvalitet, 

Ledning, Ekonomi, Miljö, etc.)  

Svar: Startmöte projektering genomfördes. Samtliga inblandade togs in för att träffas på detta startmöte, mötets syfte var att ”lära 

känna” varandra. 

Övergripande om varje teknikslags projektering. 

Kunden är en aktiv kund, ”stark beställare”, de vill vara med och titta på processen hela tiden. De kom på så bred front och tog 

stor plats med många synpunkter innan Skanska kunde besvara. 

Förutsättning för att styra är att målbilden hos Skanska är klar och kan förmedlas till de andra. Den som är ”huvud” ska ha 

bilden klar av vad man vill göra. 

Rekommendation av ramverk för projektering 

 

Hur integreras produktionsledare i dagens projektering? 

Svar: I dagsläget är det för sent 

I början användes de alldeles för lite i projekteringen, deras fokus låg på att planera för produktion och inte så involverade i 

projekteringen. Vad behöver vi för att projektera bäst? 

 

Hur vill ni att denna integrering ska se ut i framtiden? Vilka förbättringar skulle kunna göras? 

Svar: Förhoppning om att produktionsledare ska vara med och styra projekteringsarbetet för respektive teknikslag. 
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Bilaga 6. Intervju projekteringsledare Goodtech, Stenkumla-Dunsjö 
Datum: 2015-05-19 

Deltagare: Monika Wingård 

Hur tycker du att er projektering har gått hittills? 

Svar: Inte riktigt kommit igång med den. Det förslag som fanns i förfrågningen med avseende på hur signalsystemet ska utformas 

var inte optimalt. 

Hittills har de ägnat sig åt att processa anläggningsutformningen och kan först nu påbörja sin projektering. 

Dialogen mellan Skanska och Trafikverket har varit bra. Det är en seg process men som sagt har dialogen varit bra. 

 

Har det uppkommit några oväntade problem och vad har detta berott på? 

Svar: Trodde att den föreslagna utformningen av signal skulle var bra i systemhandlingarna men den var väldigt dåligt utförd så 

Goodtech har omarbetat den tillsammans med Skanska och Trafikverket. Detta gäller främst signalanläggningen eftersom de 

andra får anpassa sig efter den. 

Anläggningsutformningen är inte genomtänkt vare sig inom etappen eller övriga etapper. 

 

Hur lång tid har ni på er att utföra projekteringen, följs tidsplanen? 

Svar: Ungefär ett år. I och med problemet som uppstått är de lite sena i nuläget. 

Tiden är inte spikad i detalj än, dock bygger den på hur lång tid det tar att få fram signalhandlingarna, vilket i regel tar 3 

månader att få fram. För att övriga delar i deras projektering ska komma igång krävs det att signal har kommit en bit på väg i 

sin projektering. 

Utifrån hur produktionen är styrd, med de etapper som ska göras, krävs att man även tittar åt produktionens håll och tar hänsyn 

till när de måste ha färdiga handlingar. 

 

Hur många inblandade kommer det vara i er projektering och hur fungerar samordningen? (Gärna bild på organisationsplan) 

Svar: Projekteringsledare Monika är inhyrd utifrån, ej från Goodtech, samordnar den interna projekteringen, stöd i dialogen med 

beställare (Skanska) och slutkund (Trafikverket). 

5-8 personer som projekterar inom Goodtech. Projektörerna sitter utspridda på orterna Arboga, Borlänge och Mora. 

Monika är projekteringsledare, under henne finns uppdragsledare för varje del (El, Signal och Tele), och under dem finns ett 

antal projektörer. 

 

Vilka för- och nackdelar ser du med att vara upphandlad på TE?  

Svar:  

Fördelar Nackdelar 

 Roligare med totalentreprenad, ”man får vara 

med från ax till limpa”. 

 Får bra helhetsperspektiv 

 Bra dialog med personal som ska utföra deras 

produktion 

 Bättre ekonomiskt 

 Samordningsansvaret kan bli krångligt om man 

har flera underentreprenörer 

 Annars inga direkta nackdelar 
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Vilka skillnader ser du med att Skanska driver projekteringen istället för Trafikverket? 

Svar: Stor skillnad i projekt till projekt, svårt att se en tydlig skillnad mellan Trafikverket och Skanska. Inom vissa projekt har 

samordningen mellan de olika disciplinerna utförts på ett bra sätt, i andra projekt har det varit uppdelat i många olika delar utan 

någon speciellt bra samordning. Detta har inte enbart berott på Trafikverket som upphandlare, utan beror även på 

projekteringsledare och typ av projekt. 

Skanska är väldigt duktiga på att säkerställa att alla delar finns på plats i god tid. Detta är viktigt och pengar finns att spara här, 

annars finns risken att det i slutändan blir dyrt.  

Fallgropar:  

När man inte förstår att järnvägssystem är intimt sammanlänkade med varandra. Problem uppstår när man köper signal-, el- 

och teleprojektering för sig. Det är system som sitter ihop och det krävs att man projekterar dem tillsammans för att det ska bli 

bra. Misstag som rör detta har skett i tidigare projekt. 

Dålig involvering av produktion. Involvering av produktion kan bidra med att man tidigt tar upp viktiga synpunkter på hur 

vissa delar kan utföras, och undviker att ödsla tid på att projektera felaktigt. 

 

Vad tycker du gör projektering av el, signal och tele komplicerad, finns det några utmärkande orosmoment? 

Svar: Tidsåtgång och granskning av signalsäkerhet, tidskrävande process. 

Signalprojektering sätter förutsättningar för resterande projektering, om signal sinkas, sinkas även övriga. 

 

Vad tycker du är viktigt för att skapa en effektiv projektering? 

Svar: Korta kommunikationsvägar, bra dialog, högt i tak, tillit till varandra och förstår vad andra håller på med. 

Kulturen inom projekteringsgruppen är viktig, och den har varit bra i projektet. 

Direktiven av kommunikationssätt har varit bra. 

 

Vad behöver ni från Skanska och övriga projektörer för att kunna effektivisera projekteringen gällande samordning, kommunikation och 

styrning? 

Svar: Tillgång till Trafikverkets underlag, vilket man har via projektportalen. 

3D-modellen är ett väldigt bra verktyg. Tidigare erfarenhet av 3D-modeller är att de varit lite förvirrande, men denna modell 

är bra. Det förenklar kommunikationen mellan alla inblandade parter. 

 

Hur styrs ert arbete av Skanska? 

Svar: Fria att ta fram det underlag som behövs för sin egen produktion. 

Väldigt styrda av den dokumentation som Trafikverket behöver av den slutliga produkten.  
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Bilaga 7. Intervju delprojektledare Trafikverket, Stenkumla-Dunsjö 
Datum: 2015-05-20 

Deltagare: Joakim Holtbäck 

Hur tycker du att projekteringen har gått hittills? 

Svar: Som beställare är vi vana vid att projektera bygghandlingar. Vi vet ungefär hur det ska gå till. När vi såg Skanskas upplägg 

misstänkte vi att det inte riktigt skulle hålla. Saker tar lite längre tid än man har tänkt sig. 

Det är mycket beroenden i denna projektering, och det som är långsammast sätter farten på projekteringen. Det är denna del 

som Skanska inte varit medvetna om. 

Ex. som tar tid är signalblocken. Krävs att sätta dem tidigt att kunna projektera övriga discipliner. 

Skanska var omedvetna om den tid vissa delar av en sån här projektering kan ta. Trafikverket försökte tidigt tala om att 

tidplanen inte skulle hålla, men de ville ändå låta dem försöka. 

Dialogen har varit bra. Trafikverket har kommit med synpunkter som Skanska har lyssnat på och tagit till sig. Även Skanska 

har kommit med idéer som Trafikverket varit öppna för att testa på. Vi på Trafikverket kanske projekterar onödigt långsamt? 

 

Har det uppkommit några oväntade problem och vad har dessa berott på? 

Svar: Inget som han tycker är direkt oväntat. 

Möjligt att Skanska har trott att vissa delar av projekteringen går att göra på ett visst sett men visat sig inte varit möjligt, med 

anledning av deras brist på erfarenhet inom vissa områden. 

 

Vad anser du är de stora svårigheterna med ett sådant här projekt? Förslag på hur ni i tidigare projekt löst dessa? 

Svar: Problematiken ligger i gränssnitten. Mark, bro, signal, tele, etc. 

Inblandning av nya projektörer, gäller främst BEST i detta fall. Det är svårt att vara projekteringsledare för något som man inte 

fullständigt förstår. 

Trafikverket ansvarar inte för bygghandlingen. Det är nytt för oss allihop. 

Många inblandade i ”paketet” med flera olika projektörer. 

Många omfattande teknikslag, det enda som saknas är tunnel. Detta leder till att det blir komplicerat. Det är dock inte ett svårare 

projekt än något annat liknande projekt. 

Första gången de upphandlar ett sådant här stort projekt i befintlig järnvägsmiljö. Fler liknande projekt igång parallellt men de 

ligger i samma fas, därför svårt att uthämta erfarenhet från varandra. 

 

Hur fungerar samordningen mellan er, Skanska och projektörerna? 

Svar: Den fungerar bra tack vare att alla får vara med. Projekteringsmöten varje vecka med olika teknikslag där alla är med, även 

Trafikverkets egna specialister. 

Korta kommunikationsvägar med platt organisation. 

Synpunkter kommer upp tidigt på bordet. 

Försökt styra upp mötesstrukturen så att berörda parter är de som kallas till mötena, brutit ner det i mindre grupper. Till en 

början var grupperna stora, men detta är åtgärdat så rätt personer inblandas i rätt möten. 
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Vilka för- och nackdelar ser du med att upphandla ett projekt på TE?  

Svar:  

Fördelar Nackdelar 

 När de fungerar är de bra. Har 

fungerat i många år på broar. 

 Får in entreprenörens ögon i 

projekteringen. 

 Tror att det passar bäst när något 

nytt ska byggas, problematiskt när 

man ska in i befintlig miljö. 

 Fungerar inte bra när t.ex. järnväg ska underhållas i befintlig 

miljö. 

 Finns inget branschneutralt upphandlingssätt inom 

totalentreprenad, likt AMA. Finns bara det som Trafikverket 

uppfunnit med alla sina ”barnsjukdomar”. 

 Kan ofta handla i juridiska diskussioner p.g.a. ofullständiga 

förfrågningsunderlag. 

 Svårt att utforma förfrågningsunderlag till TE där man får 

med alla parametrar. 
 

 

Vad tycker du är viktigt för att skapa en effektiv projektering? 

Svar: Bra organisation med ett bra flöde inom den. Försök att sätta organisationen tidigt och få ett bra flöde där det är klart med vem 

som kommunicerar med vem. 

Projekteringsbeskrivning, så att alla förstår vad som ska produceras i slutändan. Parallellt med detta få fram alla underlag. 

Vanligt bekymmer hos Trafikverket är att hela tiden leta efter bättre saker. 

När arbetet väl är igång handlar det mest om att någon sätter ner foten och att någon tar beslut om att gå vidare. Se till så att 

man inte fastnar någonstans. 

Många av individerna på projekteringssidan är tysta om att de fastnat i arbetet, detta är något som kommer upp på möten när 

t.ex. Trafikverket frågar om det. 

 

Hur skulle kommunikationen, informationsflödet och samordningen inom projekteringsorganisationen kunna förbättras? 

Svar: Det har förbättrats under arbetets gång. Skanska har tillsammans med Trafikverket hjälpts åt för att förbättra processen. 

I dag fungerar det ganska bra. Vissa underkonsulter, t.ex. Goodtech, vill ha hand om sitt område. En möjlig förbättring skulle 

kunna vara att öka samarbetet där emellan. 

 

Hur mycket är ni med och påverkar projekteringens arbetssätt? T.ex. kommunikation, samordning. 

Svar: Trafikverket får chansen och har möjlighet. I och med att Trafikverket har viss personal närvarande vid projektet har de och 

deras specialister möjlighet att påverka. 

 

Hur ser du på Skanskas projekteringsstyrning? 

Svar: Det är en svår position, det inte är lätt. 

På ett sådant här projekt skulle det behövas en rutinerad projekteringsledare. På denna position i dag sitter det färskt folk utan 

mycket erfarenhet. Dock är de engagerade och intresserade vilket är bra. Dessvärre har de inte så mycket gratis i och med att 

de har en brist på erfarenhet.  

 

Hur har ert projekteringsarbete sett ut tidigare? Kommunikation, organisation, samordning, tider. 

Svar: Upphandlar projektörer som tar fram en bygghandling i lugn och ro utan stress från entreprenör. De har en målsättning när 

byggnaden ska vara framme, men kan rucka på det då det inte är någon entreprenör som står och stampar. 

Nackdel är att Trafikverkets projektering kan ta lite för lång tid. 

Organisationsmässigt finns en projektledare för framtagandet av projekteringen. Projektledaren har ofta varit med i skedet 

innan i samband med framtagandet av planen och den personen är således väldigt påläst och kunnig om det blivande projektet. 

Samma projektörer inblandade som i planskedet, därför går det snabbt för dessa att sätta sig in i det fortsatta arbetet. 

Tala om vad som förväntas. Om det finns dåligt med underlag måste man vara tydlig i förfrågan att hjälp med att ta fram 

ytterligare underlag kommer att behövas och att kompletterande undersökningar behöver utföras. 

Täta projekteringsmöten. 
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Har det skett något utbyte mellan er och Skanska gällande arbetssätt och styrningssätt för projekteringen där ni har kommit med förslag på 

hur detta kan gå till? 

Svar: Tanken är i totalentreprenad inte att Trafikverket ska ”rita upp” hur detta ska gå till och tala om precis hur Skanska ska göra. 

Dock har man hjälpt till med ”hörnpelarna” och stöttat Skanska och förvarnat ibland. 

Sedan har det i efterhand visat sig att vissa av Skanskas metoder, som Trafikverket i början var skeptiska till, har fungerat bra. 

 

Finns det några saker som du anser att Skanska skulle kunna förbättra med sin projekteringsstyrning? 

Svar: Det har hänt väldigt mycket under dessa månader som projekteringen pågått. Hade frågan kommit för tre månader sedan hade 

jag kanske haft mer åsikter om detta. 

Göra om tidplanen lite då denna var optimistiskt utformad från början. 
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Bilaga 8. Intervju projekt Förskolan Lotsen 
Datum: 2015-05-22 

Deltagare: Linn-Marie Nordh, Projektchef 

 Joakim Nilsson, Projektingenjör, f.d. Projekteringsledare på projektet 

 Cilla Knudsen Mörk, Projekteringsledare 

Allmän information om projektet 

Svar: Förskolan Lotsen 

Kontrakt skrevs med Nacka kommun om samverkan med Skanska. Fas 1 redan utförd. Fas 2 och Fas 3, ingick i samverkan, 

vilket innebär projektering och produktion. Det som fanns var programbeskrivning men inte mycket mer. 

Förskola med storkök och plats för 160 barn fördelad på 8 avdelningar. Funktioner och utrymmen klargjort. Gestaltning 

saknades. 

Budget, detaljplan och tomt fanns. BTA 17160 kvadratmeter, invändig golvarea på ca 15-1600 kvadratmeter. 

 

Vilka discipliner/arbeten ingår i projektet? 

Svar: A, K, La, El, VVS, Mark, Akustik, Brand, Fukt, Glas, Miljö, Storkök. 

Förskolor och liknande verksamheter ställer specifika krav, t.ex. hårdare brandkrav, vilket kan komplicera projekteringen. 

Egentligen allt som normalt ingår i ett husprojekt. 

 

Organisation  

Hur såg er mötesstruktur ut? 

Svar: A-möte – möte med beställare, kontraktspartsmöten. 

B-möte – projekteringsmöten, beslutskommunikation. Rekommenderad mötesintervall 1 gång i veckan, på dessa ska alla 

projektörer deltaga. Centraliserar beslut. Förankrar leveranstider. Normalt sett brukar B-möten ske varannan vecka, men L-M 

tycker det är bra att ha dessa varje vecka. Dessa möten är vad de kallar ett beslutsforum, vilket innebär att frågor ska ställas 

och beslut ska fattas. 

C-möten – arbetsmöten, ”om jag inte höjer dörren kommer jag inte in med mitt fläktaggregat”. Dessa möten har man vid behov, 

kan vara en eller flera gånger om dagen eller en gång i veckan, behovsstyrt och rör enbart de som berörs av behandlade frågor. 

 

Sker något kunskaps- eller erfarenhetsutbyte med andra distrikt eller enheter gällande projekteringsmetodik? 

Svar: Lite grann och främst hur man ska göra i en projekteringssituation. T.ex. om det är någon som har byggt en förskola förut, hur 

löstes det? 

Träffar mellan de flesta projekteringsledare inom Skanska ca två gånger per år. De träffar som de har varit på har det varit med 

Bostäder och Kommersiell. Även mindre träffar inom Stockholm där både kommersiella och bostäder träffas och sen ännu 

mindre där bara t.ex. kommersiella träffas. 

VSAB och VSAA – Vårt sätt att bygga, Vårt sätt att arbeta 
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Styrning 

Vad tycker ni är viktigt för att skapa en effektiv projektering? 

Svar: Tydlighet. Kommunikation! Har alla berörda fått informationen? 

Satta rutiner från början, inte en vision. Genomarbetade rutiner innan arbetet sätter igång om hur man ska sköta allt. Allt från 

hur dokument ska laddas upp och hur möten ska struktureras till att bestämma hur man ska kommunicera inom 

projekteringsorganisationen redan innan projektörer tas in. 

Våga ta tid att sitta ner och planera allting innan det drar igång. 

”Du måste våga vara så tydlig in absurdum”. 

Våga ta beslut. ”Hellre ett dåligt beslut än inget beslut alls”. 

Kontrollera projektörerna och se till att de gör det de ska. 

BIM som verktyg med 3D-granskning och kollisionskontroll. 

Att folk lär känna varandra, att de ser deras del i helheten och det bidrag de ansvarar för. 

 

Involveras anställda kopplade till produktion tidigt i projekteringsskedet och i så fall på vilket sätt? Är det viktigt och varför? 

Svar: Ja. 

Alla tjänstemän från produktion har varit involverade i Lotsen. Projektchef, produktionschef, produktionsledare och 

projektingenjör. Produktionschefen är extremt viktig att ha med. Viktigt att det är samma produktionschef som är med i 

projekteringen och produktion, eftersom det är den personen som ska vara med och uppföra det som blir ritat. 

Projekteringen blir inte lika bra om man inte involverar produktionsfolk. Genom att involvera dem skapas bättre kvalitet och 

ekonomi på projektet. 

Systemvalsmöten på Lotsen. Satt ner med beställare, produktion och förvaltning. Exempel på diskussion och val som görs är 

”Vi kan använda alla golvmaterial förutom klinker”. På så sätt tas systematiska beslut och styr projektörerna mot rätt riktning. 

I senare skede hjälper de till med att utföra arbetsberedningar. Det är det bästa sättet för dem att granska om det går att bygga 

på ett visst sätt. 

Det optimala vore att ha en produktionschef som säger ”Jag vill ha det på det här sättet, rita det åt mig”. Detta är dock svårt att 

få till i praktiken på grund av ansvarsfrågan. Det krävs även en erfaren produktionschef som har varit med länge och som vet 

hur han eller hon vill ha det för att kunna genomföra detta.  

 

Finns det en tydlig tidplan för projekteringen och hur detaljerad är den? Ansvarar ni själva för att ta fram den eller sker det i samråd med 

projektörerna? 

Svar: I Lotsen skulle den ha varit mer detaljerad. 

Först görs en väldigt grov tidplan, sedan detaljeras den tillsammans med projektörerna. 

Normalt sett görs först en produktionsplan, sedan kopplas en inköpsplan dit. Därefter kopplas en projekteringstidplan på den 

där man lägger in leveranstider för handlingar. 

Om projektörerna är involverade i utformningen av tidplanen har de svårare att smita undan om tiden inte räcker till. Dessutom 

får de en större förståelse av de andra projektörernas arbete och beroendet mellan dem. 

Vilka är de speciella förutsättningarna för det här projektet? Definiera vilka de kritiska snitten är för projektet. 

Alltid ha en tydlig och kommunicerad tidplan, annars kostar det pengar. 

 

 

Hur drivs arbetet med projekteringen av er? Planeras detta noggrant tillsammans med projektörer eller ansvarar ni ensamma för arbetssättet? 

Svar: Arbetssättet svarar Skanska ensamma för att ta fram. 

 

  

Använder ni er utav specifika delmål under projekteringen? 

Svar: L-M tycker att det är väldigt bra. Försök att bryta ner det i mindre delar, det underlättar för folk. 

Viktigt att låsa saker och ta beslut för hur något ska utföras för att kunna gå vidare. 
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Vilka för- och nackdelar ser ni med att använda VP?  

Svar:  

Fördelar Nackdelar 

 Fördel med lapp – fysisk storlek att skriva på, den plats som finns är den 

du kan använda vilket innebär att frågorna inte kan bli för långa. 

 Det ger en tydlighet i om beslut behöver tas. ”Behöver vi ett beslut på 

det”. Ett beslut behövs för att det får konsekvenser. 

 Frågorna blir mycket tydligare i och med att de visualiseras på en tavla i 

form av lappar. 

 Undviker dåligt skrivna protokoll. Att skriva protokoll är bland det 

svåraste med projektering. 

 Beslutslogg. 

 Ostrukturerade möten 

kan bli för långa och 

ineffektiva. 

 

 

Förutsättningar för att digital-VP ska fungera 

Svar: Det krävs en hög grad av tydlighet och struktur för att styra denna digitala process.  

Det finns risk för att frågekorten ”missbrukas” och används i allt för stor utsträckning och skickas till för många personer, där 

det blir svårt att se vem ansvaret vilar på. Således viktigt att frågor värderas innan de ställs – vem gäller denna fråga egentligen? 

Undvik att inblanda för många i din frågeställning, det leder till ansvarsförvirring. 

Sätta tidsram på när frågor ska vara besvarade. 

 

  

Vad är visuell projektering (VP)? 

Svar: Det är inget nytt arbetssätt för projektering, det handlar snarare om ett nytt sätt att kommunicera på för att enkelt definiera vem 

som ansvarar för att svara på frågor som leder till beslut. 

Hur implementerades VP i ert distrikt? 

Svar: Skanska började lyfta upp arbetssättet ett halvår innan Lotsen startade. 

Linn-Marie har väldigt mycket erfarenhet av VP och tyckte att man skulle använda det i projekt Lotsen. 

Pågående arbete med att implementera detta hos fler projekteringsledare. 

Ta tid för att implementera det. En halv dag till en dag för att implementera det i projekten där man gör upp hur det ska fungera. 

Det är inget annat sätt att projektera utan mer ett sätt att kommunicera. 

I hur många projekt har ni använt er av VP? 

Svar: Enbart Lotsen. 
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Vilka för- och nackdelar ser ni med att använda digital-VP?  

Svar:  

Fördelar Nackdelar 

 Det är en tydlighet. ”Behöver vi ett beslut på 

det?”. Ställer man den frågan blir det tydligt. Ett 

beslut behövs för att det får konsekvenser. 

 Undviker dåligt skrivna protokoll. Att skriva 

protokoll är bland det svåraste med projektering. 

 Beslutslogg. 

 Tidsaxeln inkluderad där man kan uppge när 

frågan ska vara besvarad. 

 Frågor kan ställas digitalt när som helst och vara 

förberedda, eller till och med lösta, inför mötet. 

 Att ta emot en lapp fysiskt är något som många 

tycker är bra. När det sker fysiskt krävs det att 

man förstår det man tar emot samt ökar känslan 

av ansvar hos mottagaren. Denna tankeprocess 

kan falla bort när man får en fråga digitalt. 

 Människor är i allmänhet lata och är mindre 

aktiva om de sitter framför en dator. 

 Digitala varianten riskerar att innehålla allt för 

långa meddelanden och många frågekort/lappar. 

 Tenderar att skapa mycket mail då programmet 

skickar notiser då ny frågeställning inkommit. 
 

 

Upplever ni att VP underlättar styrningen av projekteringsarbetet? I så fall på vilket sätt? 

Svar: Ja, för det blir en ökad tydlighet och ökad visualitet. En projektör kan inte smita undan från frågor riktade mot dem, svarar de 

ej på frågorna ”växer lapparna på hög”. 

Dock krävs det att man under B-möten är noggrann med att inte behandla detaljfrågor som egentligen hör till C-möten, oavsett 

styrning med visuell projektering eller inte. 

 

Har VP hjälpt er att förkorta tiden och effektivisera projekteringen? 

Svar: Många gånger ja, dock inte specifikt på Lotsen. 

 

Har ni haft möjlighet att se några andra effekter, positiva och negativa, av VP?  

Svar:  

Positiva effekter Negativa effekter 

Öppnare dialog och öppnare kommunikation kontra ett låst 

protokoll. 

Ökad delaktighet i projektet. 

 

 

 

Hur skulle användandet av visuell projektering kunna utvecklas? 

Svar: Det handlar om att utveckla projekteringsledare. VP är ett sätt att arbeta och kommunicera. Är man trygg i att leda och styra 

ska det inte vara några problem. 

Mindre variant av VP-tavla som används internt inom Skanskas organisation. Fungerar på samma sätt i övrigt. 

Bättre att kommunicera med lapparna än med mail. Lappen på tavlan kan inte försvinna utan den sitter där den sitter tills beslut 

har fattats. Även lätt att ducka frågor vid mail. Kan också skapa förvirring om du står på tillraden eller som kopia och vilket 

ansvar du har då. 

(Digital-VP) Gör det inte för enkelt att kommunicera. Det är viktigt med kommunikation, dock måste frågan vara strukturerad 

innan man börjar kommunicera. Var noga med att definiera vem frågan är riktad till, vem behöver veta det här, innan frågor 

ställs. Annars tenderar frågorna att involvera alldeles för många, vilket gör det svårt att sålla och definiera om det verkligen 

berör en själv. 

 

Finns det några speciella svårigheter att beakta vid visuell projektering? 

Svar: Inte en direkt svårighet, dock bra att tänka på att ha en som leder mötet och en sekreterare som dokumenterar frågor och beslut 

som fattas. 
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Kommunikation 

Hur kommuniceras och förmedlas information inom projekteringsorganisationen? 

Svar: Vid visuell projektering: 

Fråga ställs till en projektör, sedan har projektören ansvar att ta med sig den därifrån och besvara. 

Två lappar ska skrivas, en ska upp på tavlan och en ska projektörerna ta med. Beslut som tas ska alltid skrivas ner. Avstämning 

av lapparna efter mötet. 

VP-möten ska ledas av en person och antecknas av en. 

Stor fördel att ha B-möte på förmiddagen mellan 9-11. Projektörer är tillsagda att vara på plats mellan 9-16. 

Huvudprojektörerna/uppdragsledare måste vara på plats mellan 9-11. 12-16 är det tid för C-möten. 

Kolumn i digital-VP som heter ”Nya frågor”. Den person som lagt in nya frågor ansvarar för att ta upp dem. 

Digitalt finns en C-mötestavla där de antecknar vad som händer under C-mötet, endast en ansvarig för ett frågekort. 

Vid digital-VP måste man vara bestämd och tydlig att lägga mycket ansvar på projektörerna. 

 

Hur använder ni er av centrala databaser? 

Svar: Alltid. Apricon används mest. Alla involverade i projektet har tillgång till databasen. 

Projektörerna är låsta till sitt teknikslag, i den mening att de endast kan ladda hem och ladda upp filer i den mappen som hör 

till dem. I övriga mappar kan de enbart gå in och läsa dokumenten. 

Dessutom kan en fil aldrig helt och hållet raderas. Om något raderas kan man kontakta support för att hitta filen igen. 

Fördel med Apricon är att Skanska varit med och utvecklat programmet samt att det är anpassat efter byggprojekt. 

 

 

 

Hur arbetar ni för att förebygga misstolkningar under projekteringen? 

Svar: Tydlighet. Kommunikation. 

Cilla ringer varje fredag och frågar om de har koll på alla frågor och om läget är okej. Viktigt att alla i projektet involveras som 

arbetskamrater och då ska alla må bra. Inom projektet jobbar man tillsammans mot ett gemensamt mål, därför måste man 

kommunicera. 


