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Sammanfattning 
 
Sett utifrån en årlig basis, har antalet nybyggda bostäder har mellan 2010-2015 ökat 
med hela 44%. I samband med den ökade bebyggelsen så ökar pressen på att få 
projekten klara i tid och leverera enligt kundens önskemål. Uppsala kommun förväntar 
sig att antalet förskolebarn kommer öka markant under 2019-2020, detta medför att det 
finns ett behov av att effektivisera projekteringen av förskolorna så kommunen hinner 
med att bygga och har råd att tillgodose behovet. Projektering idag innefattar många 
olika konsulter i samma projekt, för att projektet ska kunna fortskrida gäller det att 
bland annat kommunikationen mellan medlemmarna fungerar. 
 
Denna rapport syftar till att identifiera vilka problem som finns idag vid projektering av 
en förskola.  
 
Undersökningen har utförts som en fallstudie, där tidigare litteratur har legat till grund 
för arbetet. Arbetet innefattar först en litteraturstudie där tidigare kända problem tas upp 
sedan utfördes en intervjustudie. 
 
Det finns många problem som kan uppstå, bland annat att konsulter skyller ifrån sig, 
misstag upprepas och bristande kommunikation mellan medlemmarna. Ett antal av 
dessa problem kan motverkas genom att använda sig utav som bland annat 
erfarenhetsåterföring, beskedsplan och en erfaren projektledning. 
 
Nyckelord: Projekteringsmetodik, Projektkommunikation, Optimering, 
Byggprojektering  



 

 
 

  



 

 
 

Abstract 
 
The number of newly built houses has increased by a total of 44% between 2010-2015. 
As a result of the increased housing per year, the pressure increases to deliver the 
projects in time and deliver according to the customer's wishes. Uppsala municipality 
expects that the number of preschool children will increase markedly between 2019-
2020, this results in a need to optimize the construction projects of pre-schools so that 
the municipality can handle to build and can afford to meet the need. Construction 
projects today involve many different consultants in the same project, in order for the 
project to progress, it is important for the communication between members to work. 
 
This report aims at identifying the problems that exist today when designing a 
preschool. 
 
The interviews have been conducted as a case study, where previous literature has laid 
the foundation for the work. The work first involves a literature study where previously 
known problems were raised after that an interview study was conducted. 
 
There are many problems that may occur, among other things, that consultants blame 
each other, mistakes are repeated, and lack of communication between the project 
members. A number of these problems can be counteracted by using experience 
feedback, message plan and an experienced construction project management 
 
Keywords: Project methodology, Project Communication, Optimization, Construction 
project management   



 

 
 

 
  



 

 
 

Förord 
 
Detta examensarbete innefattar 15 högskolepoäng och skrivs på Högskolan i Gävle 
inom Akademin för teknik och miljö. Arbetet har utförts med hjälp av Projektledaren 
för Råbäckens förskola och pågått i 10 veckor. Resultatet från arbetet kan vara ett 
hjälpmedel för att kunna effektivisera projekteringen. 
 
Vi vill tacka vår handledare Åsa Karlsson på Högskolan i Gävle för alla tips och 
vägledning under arbetets gång. Ett stort tack till Projektledaren för Råbäckens förskola 
som hjälpte till med kontakt av personer för intervju. 
 
Ett stort tack till alla projektörer som ställde upp och tog sig tid att vara delaktiga i 
intervjustudien. 
 
Simon Karim & Bobby Karim 
Maj, 2017 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Antalet nybyggda bostäder i Sverige har sedan 2010 gått från 19 500 st färdigställda 
bostäder till 34 603st (färdigställda bostäder) år 2015 vilket är en ökning på 44 % sedan 
2010 enligt SCB (2017). I samband med den ökade bostadsbebyggelsen så skapas det 
nya områden och en tätare bebyggelse. Skolverket (2016) skriver att barn ska erbjudas 
plats på en förskola nära hemmet, vilket medför att när nya områden skapas eller 
nuvarande områden byggs tätare så krävs det att man bygger nya förskolor eller gör de 
befintliga större för att kunna tillgodose efterfrågan på förskoleplatser.  
 
Uppsala kommun (2016) har släppt en prognos där man förväntar sig att barn i 
förskoleåldern kommer öka något år 2017 och omkring 2018 förväntas det att 
nittiotalisternas familjebildningar kommer börja få genomslag. Mängden barn kommer 
öka med en högre takt under åren 2019-2020. Enligt Uppsalas kommuns prognos (2016)  
om en ökad mängd barn i förskoleålder så kräver det att man tillgodoser behovet av 
förskoleplatser och uppför nya förskolor inom ett par år. 
 
Ng och Zhang (2008) skriver att byggtiden har minskat och effektiviserats väldigt 
mycket de senaste årtiondena men att det fortfarande finns rum för utveckling. Projekt 
som blir klara snabbare sparar in pengar åt företagen kopplade till projektet och 
kunderna kan få tillbaka sin investering snabbare. 
 
Enligt Josephson (2013) kan 22,1 procent av alla felkostnader inom ett projekt knytas 
till projekteringen. Men om det blir fel i projekteringen så uppstår ofta följdfel i andra 
steg av projektet. Genom att identifiera problem som kan uppstå i projekteringsskedet 
och leder till förseningar eller ökande kostnader inom projekteringen så kan man se till 
så att man förebygger dessa problem. Om man kan effektivisera projekteringen och se 
till så att projekten blir klara i tid så kan man spara in pengar och kommunen kan hinna 
uppföra flera förskolor inom en kortare period.  
 
I Josephsons (2013) studie, som omfattade ca. 3000 fel vid byggprojekt, kunde 22,1% 
av felkostnaderna knytas till projekteringen (Figur 1). Även om felen till antal inte 
uppgick till 22,1% blir ofta fel som uppstår i projekteringsskedet dyra i form av följdfel 
som kan uppstå senare i byggprocessen. 
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Figur 1. Procentuell fördelning av felkostnader för projektering. (Bobby Karim, 2017) 
 
 
Det första steget mot att lösa problem som finns är att identifiera dem och när detta är 
gjort kan lösningar och alternativ funderas ut för att kunna effektivisera projekteringen 
(Pólya, 2003).  
 
1.2 Syfte & mål 
 
Syftet med studien är att identifiera de problem som uppstod i projekteringsskedet vid 
uppförandet av en förskola i Uppsala kommun och som i sin tur kan leda till att 
projektet blir mer kostsamt och mer tidskrävande än om det skett problemfritt. 
 
Studiens mål är huvudsakligen att identifiera vilka problem som finns i projektet och i 
andra hand utforska om det finns några eventuella lösningar för att motverka att de 
identifierade problemen uppstår. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
De frågeställningar som har utformats för att kunna svara på syftet och målet är: 
 

1. Vilka problem är vanliga och kan uppstå i projekteringsskedet? 
2. Finns det några eventuella lösningar som motverkar att dessa uppstår? 
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2. Bakrundstudie 
 
2.1 Byggnadsprojekt. 
 
Bakry, Moselhi, och Zayed (2016) beskriver byggnadsprojekt som komplexa projekt i 
dynamiska miljöer vilket betyder att det inte ser exakt lika ut i varje projekt vilket kan 
leda till osäkerheter, det kan också dyka upp nya och olika problem i varje projekt. 
Byggnadsprojekt enligt Elbeltagi, Ammar, Sanad och Kassab (2016) representerar en 
stor investering som måste planeras, schemaläggas och hanteras så effektivt som 
möjligt. Elbeltagi et al. (2016) tar upp olika dimensioner som måste bevakas under ett 
projekt som tid, kostnader, resurser och kassaflöde där tid och kostnad är kritiska för 
byggnadsprojekt. Det finns också andra komponenter som det kan behöva tas hänsyn till 
som kvalité och miljömässiga aspekter. 
 

2.2 Byggnadsprojektering 
 
Dedic, Ekström och Nilsson (2015) beskriver att processen för ett projekt vid 
uppförande av en byggnad kan delas upp i faser och skeden där faserna är de större 
momenten och skeden de mindre momenten, faserna kan delas upp i: förstudie, 
program, projektering, produktion, besiktning, driftsättning och förvaltning. 
Dedic et al. (2015) delar dessutom upp projekteringsskedet i  
förslagsskede, systemskede och bygghandlingsskede. De har fått namnen från resultaten 
som varje skede ger, vilket är förslagshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar 
(Figur 2). 
 

 
Figur 2. Projekteringsfasen (Bobby Karim, 2017) 
  
Projekteringens mål är att definiera en produktbestämning. Det betyder att tänka ut och 
utforma ett byggnadsverk och beskriva det så att det kan framställas, detta i form av 
systemhandlingar och bygghandlingar. Det föregående skedet är programskedet samt 
förslagsskedet, detta genererar programhandlingar och förslagshandlingar (Ottosson, 
2009). 
 
Programhandlingar och förslagshandlingar ligger som grund för systemhandlingarna. 
Dessa handlingar har som syfte att säkerställa projektets funktionskrav och tekniska 



 

5 
 
 

krav, arbetet planeras även i samtliga kunskapsområden. Tidsplaneringar, 
tillvägagångssätt och ansvar specificeras också i detta skede. (Ottosson, 2009) 
 
 
Systemhandlingen har som syfte att framställa tekniska system och estetisk utformning. 
Det sammanfattar även läget inom samtliga kunskapsområden för att ge ett underlag 
som används för att gå vidare med projektet. Utifrån funktionella krav med ett ramverk 
avseende tid, kostnader, miljö och arbetsmiljö utformas dessa handlingar. (Ottosson, 
2009) 
 
 
Bygghandling är tekniska och administrativa dokument som skapar ett underlag för 
produktion. Det är vanligt att bygghandlingen revideras under produktionsfasen på 
grund av att beställaren önskar ändringar, avsaknad av uppgifter och tekniska lösningar 
samt dålig samordning. (Ottosson, 2009) 
 

 
2.3 Faktorer som påverkar projektet 
 
Sinesilassie, Tabish och Jha (2017) tar upp dessa faktorer som kan påverka projektet. 
 
Positiva faktorer: 

 Projektledare som har erfarenhet av liknande projekt. 
 Projektledaren har förståelse av projektets omfattning. 
 Tillräcklig kommunikation mellan alla deltagare i projektet. 
 Regelbundna möten. 

 
Negativa faktorer: 

 Motvillighet att göra beslut i god tid av ledningen. 
 Konflikter mellan Projektledaren och ledningen. 
 Motvillighet att göra beslut i god tid av Projektledaren 
 Tendenser att skylla ifrån sig  
 Konflikter i arbetsguppen 
 Projektledare som inte förstår processen. 
 Projektledaren använder sig inte av lämpliga planeringsverktyg och tekniker. 
 Nyckelbeslut som läggs på is. 

 
 

 
2.4 Projektledarens ansvar  
 
Dedic et al. (2015) beskriver att projektledaren har ansvar för att kvalité, kostnader och 
tid hålls. Projekttriangeln illustrerar att om en punkt ändras så påverkas också de andra. 
Till exempel om tidsramen inte hålls ökar antingen kostnaderna eller så försämras 
kvalitén. Beroende på vad som prioriteras i projektet så agerar projektgruppen mycket 
utifrån detta. Bosch-Sijtsema (2013) tar upp att projektledaren har stor betydelse och är 
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2.6 Information och kommunikation 

 
Enligt Bosch-Sijtsema (2013) så är kommunikationen och samarbetet mellan projektets 
deltagare en kritisk del i projekteringsprocessen. Det är viktigt att alla deltagare har tagit 
del av samma information och har förståelse för vad det innebär. Beställaren kan 
uppleva att informations- och kommunikationsflödet tappar information när 
projekteringsprocessen går in i olika skeden där nya gruppmedlemmar kommer in. Ett 
problem som beställaren tar upp enligt Bosch-Sijtsema (2013) är tolkningsfel och 
motstridiga uppgifter vilket är en direkt följd av bristfällig kommunikation. 
 
Det är kritiskt för att ett projekt ska fungera, att information och kunskap hanteras på ett 
bra sätt. Det har även en direkt koppling till hur slutprodukten kommer att bli (Stintzing, 
2005). 
 
Projektering består av ett informationsflöde och det handlar om att hämta ut relevant 
information om olika förutsättningar för projektet, informera deltagarna om olika 
lösningar och uppnådda resultat samt att kunna meddela olika direktiv och avsikter till 
de olika projektdeltagarna. Idag så finns det information i överflöd. Att söka efter 
information består till en stor del att välja ut relevant information och sortera bort den 
överflödiga informationen. (Stintzing, 2005) 
 
När man söker information och tar fram information gäller det att man tolkar 
informationen och innehållet av den för att kunna avgöra vilken betydelse 
informationen utgör för uppgifterna och problemen i projekteringsuppgiften. Man 
använder sig också av kunskap som man har erhållit från tidigare projekt och 
utbildningar för att kunna lösa problemen. Från olika databaser, böcker, tidningar och 
rapporter hämtas information som underlag för projekteringen. (Stintzing, 2005) 
 
 
Kommunikation sker genom överförning av information och kunskaper mellan 
deltagarna i ett nätverk. Den vanligaste typen av kommunikation är tvåvägsprocess som 
sker där två parter är involverade. Överförning av information och kunskaper kan ske 
genom tal, skrift eller tecken. Väl fungerande kommunikation mellan de aktörer som 
deltar i att formulera problem och specificera behov och dem som utför projektering har 
stor betydelse. 

 

2.7 Vad är BIM? 
 
Projekt börjar bli mer komplicerade och innehåller fler detaljer än förut (Bryde, 
Broquestas & Volm, 2013). BIM (Building information modeling) hjälper till att 
förmedla och dela information om en byggnad på ett tillförlitligt och snabbt sätt under 
hela byggnadens livscykel, från ide till rivning (Travaglini, Radujkovic´ & Mancini, 
2014). Informationen kan då enkelt och snabbt finnas som beslutsunderlag så länge 
byggnaden finns.  
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BIM definieras som en digital representation av funktionella och fysiska egenskaper hos 
en byggnad (Travaglini et al., 2014). BIM finns i olika typer, de vanligaste är 4D och 
5D. 4D BIM innefattar inte bara själva 3D modellen utav byggnaden utan man tar även 
in tidsaspekten för varje moment som ska utföras vilket gör att man får ut ett tidschema 
för pojektet. Den nästa dimensionen av BIM är 5D vilken förutsätter förekomsten av 4D 
och omfattar vad varje moment kommer kosta och på så vis kan man få ut en 
kostnadskalkyl (Smith, 2016).  
 

2.7.1 Vilka fördelar BIM bidrar med 
 
Med den snabba utveckningen av byggbranschen så har fördelarna med BIM börjat bli 
allt mer uppmärksammade. 5D BIM förbättrar beräkningsprecisionen av projektets 
kostnader genom hela processen (Lianguang, 2016). BIM hjälper även till att organisera 
projektkostnaderna och budgeten då en integrerad 5D BIM modell uppdaterar både 
tidschemat och budgeten så fort någon ändring sker i projektet (Bryde et al, 2013).  BIM 
gör projektledningen mer informativ, mer omfattande och mer effektiv vilket bidrar till 
en ökad medvetenhet i projektledningen (Lianguang, 2016). BIM gör så att 
projektinformationen finns tillgänglig för alla medverkande i projektet så som ägaren, 
projektledaren, konsulter, arkitekter, konstruktörer och andra relevanta avdelningar. 
Alla medverkande skapar och hanterar ständigt alla olika typer av information efter sina 
behov (Lianguang, 2016). Risken för att förlora information minskar eftersom allt finns 
tillgängligt och informationen inte hanteras på papper som det tidigare har gjorts 
(Lianguang, 2016). I produktionsfasen av en byggnad sker det ofta ändringar i 
konstruktionen, ändringar i avtal och andra ändringar kring byggarbetsplatsen. Genom 
att uppdatera BIM modellens plattform med den nya informationen kan man se till att 
alla inom projektet har den senaste informationen tillgänglig. BIM ökar kvalitén hos 
slutprodukten genom ett väl dokumenterat projekt och en väldig exakt utformning av 
slutprodukten och produktionsfasen (Bryde et al, 2013).  
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3. Metod 

 

3.1 Metodansats 
 
Syftet med studien är att identifiera problem som kan uppstå i projekteringsskedet av en 
förskola. Utifrån syftet så har en kvalitativ forskningsmetod valts ut. Enligt Biggam 
(2008) så är kvalitativ forskning fördjupade studier och undersökningar där man 
undersöker varför någon gör ett visst val och där möjligheten för ett kvalitativt svar 
existerar. Studien utförs genom en fallstudie. Fallet som valdes var Råbäckens förskola 
där nyckelpersoner ur projekteringsguppen valdes ut. Nyckelpersonerna som 
intervjuades var ansvariga för sina respektive områden och hade bra insikt i projektet. 
 
Denna studie utgörs av två delar, en litteraturstudie och en intervjustudie. Då en av 
intervjuers svagheter är att de ger en begränsad bild av projekteringsskedet så 
kompletterades denna metod med en litteraturstudie (Ahrne & Svensson, 2011). 
Litteraturstudien behandlar vad teorier har att säga inom ämnet. I intervjustudien 
används teorin för att identifiera de problem som generellt finns i 
byggprojekteringsskedet för att sedan se om dessa eller delar av dessa förekommer i 
fallstudien. 
 

3.2 Litteraturstudie 
 
Bakgrundsstudien utfördes genom att hitta information i olika vetenskapliga artiklar, 
böcker och hemsidor. Dessa källor har använts för att beskriva vilka problem som kan 
finnas och vilken tidigare forsking som redan finns inom ämnet. De vetenskapliga 
artiklar som används i litteraturstudien har tagits fram via Högskolan i Gävles söktjänst 
Discovery. Valet av artiklar gjordes utifrån deras relevans till detta arbetet samt hur de 
kan bidra till det. Böckerna hittades genom att gå till biblioteket och söka upp den hylla 
där det fanns litteratur kring projektering. Ett antal böcker som var relevanta för studien 
valdes ut genom att läsa bokens rubrik samt introduktion för att kunna skapa en 
uppfattning om böckerna kunde bidra med någoting till studien. 
 
Söktermer som användes var: BIM, Building Information Modelling, Projektering, 
Construction project management, Construction project, Byggprojektering 

3.3 Intervjuer 
 
En kvalitativ studie i form av semi-strukturerade intervjuer valdes för att skapa en bra 
bild som reflekterar hur det ser ut i verkligheten och hur respondenterna tolkar dessa 
problem. Genom formulering av frågor och följdfrågor samt valet att ställa öppna frågor 
försökte författarna att minimera påverkan på utfallet av intervjun. Projektering ser olika 
ut i olika typer av projekt vilket kan bero på projektets omfattning, entreprenadform och 
vilken typ av projekt det handlar om, en kvantitativ studie hade därför kunnat bli 
missvisande. Personer med olika roller i projektet intervjuas för att få en bred bild och 
för att  kunna se saken ur de olika rollernas perspektiv. (Biggam, 2008) 
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Intervjun inleddes med att presentera syftet och bakgrund av arbetet, därefter gjordes en 
förfrågan om samtycke till inspelning av intervjun (se bilaga 1).Inspelningar gjordes 
under intervjuerna för att göra respondenten bekväm och visa ett intresse under 
intervjun genom att vara delaktig och inte anteckna under tiden. Inspelningarna gjordes 
även för att inte gå miste om några viktiga detaljer och för att kunna citera respondenten 
korrekt. Då det endast var ett fåtal intervjuer bedömdes det, efter test av teknologin, att 
mobiltelefonens inspelningsfunktion var tillräcklig. För att inte riskera att gå miste om 
data så gjordes två oberoende inspelningar på samtliga intervjuer. Intervjuaren har under 
intervjun ibland ställt följdfrågor i form av ”menar du att…”, ”betyder det att…” för att 
säkerställa att tolkningen av respondentens svar är korrekt. Förstod inte respondenten 
frågan så förklarades den mer ingående. Då intervjuerna var kopplade till en arbetsplats 
valdes det att besöka arbetsplatsen och utföra intervjuerna på plats hos företaget. Detta 
även för att det ska vara enkelt för respondenterna att kunna delta och för att störa deras 
upptagna schema så lite som möjligt. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer 
men endast en ställde frågorna. Författarna valde att inte ge respondenterna frågorna i 
förväg då författarna varken ville kräva att de skulle behöva lägga ner mer tid på 
intervjuerna än själva tiden det tog för att utföra intervjuerna samt att eliminera risken 
för att de skulle prata ihop sig om svaren. Den uppskattade tidsåtgången för intervjuerna 
var 30-45 minuter men i verkligheten tog de ca. 20-25 minuter. 
 
Frågorna utformades från litteraturstudiens tidigare kända problem för att bekräfta eller 
upptäcka nya problem samt lösningar som kan finnas på dessa problem. (se bilaga 1) 
 
Sammanställning av resultatet skedde genom att först transkribera samtliga intervjuer 
samt att leta efter likheter och olikheter i svaren. Sedan sammanställdes samtliga 
intervjuer under olika teman där rubrikerna behandlar en eller flera frågor. 
Sammanställningen gjordes först för att senare kunna analyseras mot litteraturstudien 
med fokus på forskningsfrågorna. 
 

3.3.1 Undersökningsgrupp 
 
I detta projekt var projektledaren och projekteringsledaren samma person och kommer 
att hänvisas till i form av projektledare. Ett urval har gjorts för intervjuerna där ett antal 
olika viktiga roller inom projekteringen utfrågas. I det här fallet hanterades 
projekteringen av ett och samma företag. Inga utomstående konsulter ingick i 
intervjugruppen; detta för att behålla enkelheten. Först valdes en projektledare ut där 
hen bidrog med hjälp för att finna andra viktiga personer som hade möjlighet att delta i 
studien. 
 
För att kunna hantera data från intervjuerna inom tidsramen så sattes en gräns mellan 
fem till sex personer. Mindre än fem personer ansågs vara otillräckligt av författarna för 
att kunna få en realistisk inblick. Det valdes fem personer för att öka säkerheten för att 
undvika att få ett material som är relativt oberoende av individers personliga 
uppfattningar. 
 
Genom att ta kontakt med en projektledare kunde hen bidra med en förteckning över 
medlemmarna i projekteringsgruppen samt deras roller. Med hjälp av projektledaren 
togs beslut om vilka personer som passade in och hade tid och kunde bidra till studien. 
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För enkelhetens skull så valdes respondenter från ett konsultföretag där kontakter redan 
fanns. Nedanstående är de roller som valts ut till intervjuer. 
 
 
 

 Projektledare/Projekteringsledare 
 Markprojektör (VA) 
 Elprojektör (teknikansvarig) 
 Miljöprojektör (LCC och LCA) 
 Ventilationsprojektör (VVS & styr) 

 

3.4 Etiska överväganden 
 
Det är viktigt att visa hänsyn till människors integritet och privatliv därför blev 
respondenterna väl informerade om vad syftet med studien var och vad den handlade 
om. Respondenterna kommer att förbli anonyma i arbetet för att de inte ska ta skada av 
studien. Respondenterna hade också möjlighet att när som helst avbryta intervjun. 
Intervjuerna spelades in för att säkerhetsställa att informationen i intervjun återges 
korrekt. 
 
En underskrift krävdes av respondenterna innan intervjun för godkännande av 
deltagande samt inspelning av intervjun. Data och resultaten från intervjuerna delas med 
respondenterna efter att arbetet färdigställts. 
 

3.5 Metod diskussion 
 
Eftersom projektledaren först kontaktades och med hans hjälp skapade ett urval kan det 
ha blivit manipulerat i den mening att personerna som valdes ut förespråkade en positiv 
bild av företaget även fast författarna har valt att inte ha med företagets namn i 
rapporten.  
 
Eftersom arbetet är begränsat i tid och det tar lång tid att transkribera och analysera 
material från kvalitativa intervjuer så fanns det inte tid för fler intervjuer även om det 
hade behövts eller om det initiala materialet inte hade räckt till. Då en av intervjuers 
svagheter är att den ger en begränsad bild så kompletterades denna metod med en 
litteraturstudie (Ahrne & Svensson, 2011). Nackdelen med en kvalitativ intervjumetod 
är att intervjuaren kan påverka utfallet av intervjun genom formuleringen av frågor, 
följdfrågor och responser (Ahrne & Svensson, 2011).  
 
För att säkerställa att intervjufrågorna utformades rätt så togs tidigare kända problem 
fram i form av litteraturstudien. Svaren på frågorna som ställdes till respondenterna 
stämde bra överrens med de tidigare kända problem som hade tagits fram.  
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet så menas det att man har undersökt det man från början hade med avsikt 
att undersöka från första början. Med reliabilitet så avses det att undersökningen har 
utförts på ett tillförlitligt sätt. (Ahrne & Svensson, 2011) 
 
Syftet var att ta reda på vilka problem som kan uppstå i projekteringsskedet. Syftet 
anses ha kunnat uppnås genom att intervjua nyckelpersoner i ett projekt samt genom att 
utföra en litteraturstudie. För att respondenterna ska ha kunnat uttalat sig så fritt som 
möjligt så har varken deras eller företagets namn tagits med i rapporten. Frågorna 
utformades för att vara så ovinklade som möjligt för att inte påverka svaren, med det så 
anses data från intervjuerna vara korrekt. 
 
För att styrka reliabiliteten så spelades intervjuerna in på två oberoende enheter. Det 
ställdes även följdfrågor så att respondenterna förstod frågan ordentligt. Respondenterna 
gavs även så mycket tid de önskade för att kunna tänka igenom frågan och deras svar 
innan de svarade. Då olika företag kan ha olika problem och lösningar samt att det kan 
uppstå nya problem med tiden så anses undersökningen vara repeterbar till en viss del. 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel så presenteras en sammanställning av de resultat som framställts utifrån 
samtliga intervjuer. Resultatet vävs samman med analysen. 

4.1 Bristande kunskap 
 
Ingen av respondenterna upplevde att bristande kunskap påverkade deras projekt men 
spekulerade om att detta skulle kunna vara ett stort problem. Projektledaren menar att 
det är viktigt att se till så att projektgruppens medlemmar kompletterar varandra. Om 
man har en återkommande projektgrupp så går projekt i regel snabbare att genomföra än 
det hade gjort om det var nytt folk. Personkemin i en projektgrupp är viktig för att 
motverka att konflikter uppstår mellan medlemmarna. 
 
Det framgick att om man ska ta in någon med väldigt lite kunskap i ett projekt så är det 
viktigt att man ger denna person stöd och vägledning. Man måste våga fråga folk om 
man känner att man inte har tillräcklig kunskap om det man gör. Elprojektören menar på 
att man måste vara försiktig med att ge en oerfaren person för mycket ansvar ”släpper 
du en sån kille på ett stort uppdrag de skulle ju bli tokigt direkt skulle jag kunna säga, 
utan han får följa med en uppdragsansvarig och lära sig grunderna”. Hen menar även på 
att ”ifall en sån kille skulle få ett projekt och liksom försöka lära sig direkt själv och få 
stort ansvar, det tror jag är livsfarligt”. 

4.2 Möten och information  
 
Projektledaren skickar ut en kallelse till alla inför det första mötet. Efter det första mötet 
så är det frivilligt för att folk att komma om de har behov av det, är det någon specifik 
person som Projektledaren anser ska delta på ett visst möte så skickas en kallelse ut till 
denna person. Projektledaren menar på att ”man måste överväga hela tiden om han 
behövs eller inte”. Miljöprojektören menar på att det finns mycket pengar att spara 
genom att ha en erfaren projektledare som inte bjuder in konsulter som inte har något att 
bidra med på det mötet. ”Om man har en som är duktig som håller i projektet då kan 
den personen förhoppningsvis se till att jag bjuder in dig när jag tycker att du ska vara 
med och göra din del”. Alla respondenter tyckte att det var bra att ha regelbundna möten 
för att kunna stämma av hur allt låg till i förhållande till tidsplanen.  
 
Alla utom Projektledaren upplever att mötena kan bli väldigt sega, ”man sitter ibland på 
möten som man har tre punkter, det tar två minuter att bocka av dom och så sitter man i 
en och en halv timme och lyssnar på massa annat” säger Markprojektören. På vissa 
möten när man inte behöver vara så aktiv så kan man använda sin dator eller 
mobiltelefon för att arbeta tills man var behövd eller hade en fråga att ställa. 
Elprojektören tyckte att ”dom stora projekteringsmötena, där alla ska närvara och sen så 
då får du ju lyssna på alla. Då kommer det ju mycket information och mycket tid som 
går åt för att bara sitta och lyssna på andras problem ”. Markprojektören nämner att 
dötiden på mötena kan tas tillvara på genom att svara på mejl. Miljöprojektören och 
Elprojektören upplever att mötena ofta blir sega om man inte har något som ska tas upp 
men det kan ändå bidra till en bättre slutprodukt då man får en bättre helhetsbild. ”Men 
samtidigt som det är irrelevant så kan det vara ganska bra att få helheten också så att 
man får inblick”.  
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Elprojektören menar på att man får mycket information som inte alltid är relevant men 
samtidigt är det endast hen från sitt område som får den informationen, hen sållar 
informationen och för bara vidare den informationen som är relevant till dem som 
hjälper hen.  
 
Uppfattningen kring mejl av respondenterna är att det är väldigt enkelt att få ett överflöd 
med irrelevanta mejl som inte berör just den personen. ”Det är ganska lätt i mejl att 
skicka på kopia raden (…) för att man känner att det kan vara bra att skicka till honom 
också” menar Ventilationsprojektören. Överflöd med mejl skapar problem enligt 
Markprojektören för att i ”Vissa projekt kan man ju få 100 mejl i veckan, och så är det 3 
som berör mig. Då är det lätt att man inte hittar dom, för man orkar inte, för det står bara 
massa skit i dom”. Då är det lätt att man missar dem mejlen som är relevanta för en. För 
mycket information upplevs som en fara just av den anledningen.   
 
För att förhindra att folk tar del av irrelevant information så upprättar Projektledaren en 
beskedsplan, där framgår det vem som behöver vilken information och vem som ska 
framställa informationen. Det framgår även när den informationen behövs. Båda parter 
hålls ansvariga för att informationen ska framställas och levereras på angivet datum. På 
mötena så går man igenom beskedsplanen för att säkerställ att den följs. Skulle det vara 
så att någon part inte fått informationen enligt beskedsplanen så tittar man på 
anledningen, det kan vara så att informationen inte är relevant just i den fasen man 
befinner sig i så att man får flytta fram den i beskedsplanen. 
 

4.3 Informationshantering 
 
Informationshantering sker i form av mejl där respondenterna organiserar sina inkomna 
mejl i olika mappar för det projekt mejlet gäller, Miljöprojektören nämner ” mejl så 
försöker jag sortera upp dem bland de olika uppdragen”. I protokollen bokförs beslut 
som man tar. Projektledaren upprättar en milstolpeplan, för att uppnå slutmålet. En 
förutsättning för att slutmålet ska uppnås är att samtliga milstolpar uppnås. Enligt 
Ventilationsprojektören läggs protokoll och tidsplaner på någon form av 
nätverksplattform som är tillgänglig för alla projektmedlemmar. ”Dom fanns ju alltid 
under en mapp struktur på vår server där så att tror inte vi hade något annat system.”  
Miljöprojektören, Ventilationsprojektören och Markprojektören nämner alla att de 
arbetar med någon form av privata minnesanteckningar ”och sen information som jag 
får, det finns ju en förbättringspotential där också att anteckna vem som säger vad”. 
 
Miljöprojektören nämner att det inte alltid är lätt att veta var man kan få tag på relevant 
information ”Att leta information tar ju också tid, och sen ska man lita på den 
information man får”. Ventilationsprojektören och Markprojektören tar upp att 
information som inte kunde finnas i protokoll eller på nätverksenheter hittas genom att 
fråga genom mejl eller personligen ”man gick runt och frågade annars mejlade man runt 
kanske”, ”Det kanske bara blir ett mejl, då spar jag det mejlet i projektet”. 
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4.4 Kommunikation 
 
Samtliga respondenter föredrog öppen kommunikation och personlig kontakt, vilket 
fungerar bäst om majoriteten av projektmedlemmarna är från samma företag. De 
upplever att det är lättare att ta personlig kontakt för att man får snabbare svar. Men att 
ta personlig kontakt med den personen man behöver information från kan också 
upplevas som ett störande moment. ”när man sitter med något och så kommer någon 
och frågar om något helt annat då måste man ju släppa allt och tänka om” menar 
Ventilationsprojektören. Men oftast så sitter projektdeltagarna med samma projekt 
under samma period så det upplevs ändå okej trots att man kan störa när man kommer 
och ställer en fråga. Elprojektören betonar att det är väldigt viktigt att ha en öppen 
dialog där folk kan komma och fråga hur mycket man vill, det är bra om man kommer 
och säger till om det är något man inte förstår eller något man behöver hjälp med. 
 
Projektledaren schemalägger arbetsmöten där målet är att skapa öppen kommunikation 
för att göra det enkelt att kunna dela information. Det betyder att alla konsuler avsätter 
dagen och är på plats för att kunna skapa en öppen dialog och hjälpa till med det som 
behövs. Projektledaren förespråkar även mejlkommunikation, där hen vill få kopia på 
alla mejl för att dela med sig av informationen till beställaren samt att kunna arkivera 
det som är projektdokumentation. 
 
Miljöprojektören tar upp både fördelar och nackdelar med mejlkontakt. Hen menar till 
exempel att mejl tar bort störningsmomentet när man frågar någon. Mejlkontakt skapar 
också en form av projektdokumentation där man lätt och tydligt kan gå tillbaka och se 
vem som sagt vad, vilket kan motverka konflikter. På den andra sidan av myntet kan 
missförstånd uppstå i mejl då man inte kan uppfatta de personliga parametrarna som 
bland annat tonfall. Detta kan göra att man missförstår och kan uppfatta folk som 
irriterade eller arga när de i själva verket inte är det. Fördelar som uppfattas med att 
använda mejl är att ”folk kan svara på dem när dom får tid ( ... ) det kan eventuellt ta lite 
tid att få svar och det kan bli missförstånd”. ”Fördelen med mejl är ju också att du har 
det på papper” menar Miljöprojektören. 
 

4.5 Övriga problem 
 
Ett problem som de respondenterna verkar vara överrens om är när man har en okunnig 
beställare. En okunnig beställare kan göra så att vissa projekteringsområden kommer in 
för sent i processen. En okunnig beställare kan även ställa krav för sent i processen 
vilket resulterar i att det blir mer jobb och projektet i slutändan kan bli dyrare. 
Miljöprojektören beskriver att de ofta kommer in för sent i processen ”efter ett tag 
kommer dom på nej men fan, det här med miljöklassning ska vi göra”. Då är det väldigt 
svårt att kunna påverka något om ritningar redan är färdiga, därför är det viktigt att 
komma in tidigt i processen ”och ställer upp spelreglerna från början, okej nu ska vi 
miljöklassa, vi ska sikta på silver, ni som ska projektera tänk på det här.” 
 
Det största problemet som Projektledaren har identifierat är att det är väldigt svårt att få 
medel för åtgärder som behöver göras då besparingskravet från beställarna är väldigt 
högt. Det kan vara så att beställaren ändrar kraven och vill minska på byggnadsstorleken 
för att de inte har råd att bygga så stort som de hade velat från början men då kostar 
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oftast ”mer än det smakar” menar Projektledaren. När beställaren ändrar något så blir 
det många följdproblem som kan leda till fel. Man har redan börjat projektera för en viss 
byggnad och om det tillkommer någon ändring då måste man stoppa projekteringen 
”backa bandet och börja om från början nästan”. Efter det så måste man börja projektera 
igen och när man börjar projektera igen är det svårt att veta vad som man redan har 
projekterat och vad som behöver göras om för att man har ”gjort ett dubbelarbete”.  
Elprojektören tänker i samma banor menar att ”det är lättare att göra rätt från första 
början”. Markprojektören tycker också att en okunnig beställare skapar väldigt mycket 
problem. En följd av okunnig beställare är ju dåliga beslut, ändrade beslut och 
beställaren kan inte ansvara för någonting då de inte har den kunskap som krävs. ”Det 
blir massa dåliga beslut, det blir dyrt och hen ändrar sig sent” menar markprojektören. 
 
Projektledaren tar upp att det är väldigt viktigt för en projektledare att alltid ta snabba 
beslut på mötena. Projektledaren överväger vilket beslut som är lämpligast för frågan 
och tar ett beslut, direkt efter kollar Projektledaren upp om det verkligen var rätt beslut 
eller beslutet måste ändras. ”Ett beslut är bättre än inget beslut alls ( ... ) för om man inte 
tar beslut på de här beslutsmötena blir plattformen orolig”. Om beslutet måste ändras så 
kontaktas de involverade direkt, ”man ändrar beslutet fort, innan dom hinner bearbeta” 
menar Projektledaren. Projektledaren betonar även vikten av att kunna ta beslut även 
fast det är svårt, ”jag är villig att ta beslut, det är ganska jobbigt att ta beslut, jag måste 
svara uppåt också”. 
 
Enligt Elprojektören så är det farligt när de som ritar inte lämnar tillräckliga marginaler 
i ritningarna. CAD programmet säger att det finns några millimeter tillgodo ”det går i 
CADen men i verkligheten finns inte dom där millimetrarna för saker och ting bygger 
lite mer”. Det är inte heller alltid montörerna gör installationerna med 
millimeterprecision. 
 
Ett problem som lätt kan uppstå när alla konsulter inte är från samma arbetsplats är 
enligt Ventilationsprojektören att det kan gå väldigt mycket tid att försöka planera in ett 
möte och se till så att alla har tid, det är inte alltid alla sitter på samma ort heller vilket 
försvårar ännu mer. Ventilationsprojektören tar även upp att det kan vara problematiskt 
när alla områden har egna budgetar. Det skapar någon form av konkurrens som annars 
inte hade existerat. Man hjälper någon kollega för att vara snäll då man kanske kan det 
bättre, så att projektet går snabbare framåt. Men då faktureras din avdelning timmarna 
för att du hjälpte en annan avdelning och den andra parten får gratis arbete som hade 
kunnat ta mycket längre tid för dem själva att göra. Detta bidrar med att man kanske 
inte vill hjälpa sina projektmedlemmar lika mycket som man annars hade gjort. Sitter 
man alla konsulter på samma företag fast olika avdelningar med olika budgetar så är det 
ju fortfarande fördelaktigt att hjälpa sina projektmedlemmar för att företaget ska gå med 
mer vinst även om det finns en viss motstridighet för att man vill prioritera sin egen 
avdelnings vinst där man arbetar ”men avdelningen måste ju gå bra också, det blir ju 
negativa siffror för vår avdelning om du håller på och hjälper andra”. Detta är ju inte 
fallet om konsulterna är från olika företag, då skapas en konkurrens där man är 
prioritera sitt företags vinst över projektet framgång. 
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4.6 BIM och ny teknik 
 
Alla respondenter var överens om att de inte använder sig av BIM fullt ut, men de var 
överens om att de mestadels använder sig av en 3D projektering. Antigen passade BIM 
inte deras roll i projektet eller så gjordes det inte för detta inte var ett krav från 
beställaren. Projektledaren upplever att ny teknik är bra för samordning och gör det 
enklare att hitta fel och brister. Alla program som ska användas ska framgå i början av 
projekteringen för att förhindra att oklarheter ska uppstå menar Projektledaren. Det kan 
vara tidskrävande för alla att komma överens om ett underlag som passar just det 
projektet. 
Markprojektören tyckte att BIM inte hörde hemma inom hennes teknikområde för att 
”Bim används uteslutande nästan för hus (…) de flesta som projekterar i mark 
projekterar i 2D”.  
 
Trots att respondenterna inte använder sig av BIM upplevs denna teknik som något 
väldigt bra. Elprojektören säger: 
 

Jag tycker det är jättebra just för det här med att kunna se kollisioner med andra 
teknikområden och framför allt A och K då ser man ju väggar och tak, man ser 
volymerna, det är så mycket värt när vi håller på ritar vårat sen. Man har ju en helt 
annan förståelse hur huset ser ut i verkligheten. Så jag tycker det är jättemycket värt och 
det är lättare för oss i projekteringen och tänka rätt med höjder och så också. 

 
Markprojektören upplever att ny teknik som BIM ibland kan vara ”roligt och ibland är 
det stressande”. ”När man ska lära sig någonting nytt och inte har tid, då är det 
stressande”. Inlärningstiden för ny teknik kan vara ett hinder men när man har passerat 
den trösken så går det snabbare menar Markprojektören på.  
 
Miljöprojektören hade gärna sett att programutvecklingen hade gått snabbare framåt, 
hen upplever att många personer måste repetera samma arbete. ”Först ritar arkitekten 
upp huset i ett program, sen sitter jag och måste ta ut alla ytor som arkitekten redan ritat 
upp i mitt program, sen för jag in dom i ett tredje program för att göra beräkningarna”. 
Enligt Miljöprojektören så går det att överföra en 3D ritning in i ett 
energiberäkningsprogram men då måste det säkerställas att arkitekten definierat alla 
byggnadsdelar rätt, det finns också en chans att programmet feltokar parametrarna så 
beräkningarna blir fel. ”Vi är inte där idag att vi bara kan flytta modellen till nästa 
program och köra beräkningen”. Om ändringar görs utav arkitekten på en ritning så 
skapar det komplikationer då ändringen måste göras i alla olika program ”det tar tid, det 
kostar pengar och risken är att det blir fel”. 
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5. Diskussion 
Detta kapitel kommer bestå av en diskussion och jämförelse av resultat och teorin i 
avsnitt 2.  
 
Resultatet visar på att det finns ett samband mellan hur erfaren en projektledare är och 
projektets chans att lyckas. Projektledaren har stort ansvar för projektet och en erfaren 
projektledare kan vara skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och ett mindre 
framgångsrikt projekt (Bosch-Sijtsema, 2013). 
  
Bosch-Sijtsema (2013) betonade vikten av god kommunikation vilket är en av 
fördelarna med en återkommande projektgrupp som Projektledaren tog upp i avsnitt 4. 
Med hjälp av detta och beskedsplanen som säger vem som har mandat att ta vilka beslut 
motverkas det problem som bristfällig kommunikation medför. 
 
Erfaren projektledare är väldigt viktigt, enligt både författarna och Bosch-Sijtsema 
(2013). I detta projekt var projektledaren väldigt erfaren, detta märkes på intervjuerna 
och ingen av följdproblemen som en oerfaren projektledare skapar kunde upptäckas. 
 
Regelbundna möten är en bra sak både enligt Sinesilassie, Tabish och Jha (2017), 
författarna och respondenterna men det kan upplevas som tidsslöseri för alla utom 
projektledaren även fast det finns möjlighet att använda teknologi för att arbeta under 
mötets gång då man inte behövde delta och vara aktiv. Projektledaren upplevde det 
annorlunda då projektledaren är aktiv i alla bitar av projektet och alla delar av mötena. 
Det är bra att alla får gå på samtliga möten och genom att projektledaren kallar 
personerna som behövs på mötet så får de andra gå om de känner att behovet finns och 
har något att bidra med.  
 
Författarna upptäckte att Elprojektören och Projektledaren sållar mycket information åt 
de personerna som hjälper dem med sin del i projektet. Enligt (Stintzing, 2005) tolkar 
man informationens innehåll när man tar fram den för att kunna avgöra informationens 
betydelse. Projektledaren väljer ut relevant information åt projekteringsgruppen som 
sedan väljer ut information som i sin tur är relevant för personerna som hjälper dem.  
Beskedsplanen verkar enligt författarna som ett bra verktyg att minska irrelevant 
information som cirkulerar.  Det minskar också ner på konflikterna och ökar ansvaret att 
leverera i tid och svårighetsgraden att skylla ifrån sig som Sinesilassie, Tabish och Jha 
(2017) tog upp som ett vanligt problem. 
 
Projektörerna var reserverade för att använda sig av den nya tekniken för att de inte vill 
att programmen ska översätta data fel, det har inträffat vid tidigare tillfälle och det kan 
bero både på andra projektörers input och att teknologin inte används tillräckligt länge 
för att anses säker eller stabil. Författarna tror att detta kommer ändras med tiden då 
teknologin utvecklas snabbt. Projekten börjar också bli alltmer komplicerade och 
innehålla mer information som gör att det blir svårt att hålla koll på allt om man inte 
använder sig utav den nya tekniken vilket Bryde, Broquestas & Volm (2013) menar på 
att ny teknik kan hjälpa till med. 
 
BIM användes inte i den utsträckning som författarna hade förväntat sig, därför var det 
svårt att finna problem som rörde detta område i verkligheten. Detta gör att slutsatsen 
inte tar upp detta.  
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Det finns många teoretiska problem men inte alla gick att upptäcka i verkligheten, det 
betyder inte att de inte finns utan möjligtvis att de är mindre vanliga. Upptäckta problem 
inom litteraturstudien är delvis bekräftade genom intervjuerna. Det dök också upp 
problem som inte funnits i litteraturen men som uppmärksammats i intervjuerna, detta 
kan eventuellt bero på att litteraturstudien inte var tillräckligt omfattande. Eftersom det 
dök upp nya problem i detta fall är det möjligt att det skulle kunna dyka upp andra nya 
problem i ett annat fall. Problem som har upptäckts i intervjuerna som inte har tagits 
upp i litteraturen är: 

 Okunnig beställare 
 För små marginaler  
 Erfarenhetsåterföring 
 Olika budgetar och interndebitering 
 Mötesplanering 
 Tillit till tekniken 

 
Eftersom rapporten bara tar upp ett fall och ett skede så är det möjligt att det ser olika ut 
vid olika projekt. Det finns olika lösningar som hjälper till att förebygga fler problem än 
ett, bland annat erfarenhetsåterförning. Det finns lösningar som bara förebygger ett 
problem och det finns lösningar som förebygger problem till viss del. En lösning 
behöver inte heller vara den bästa lösningen utan att det är den lösningen som har 
använts i just detta fall.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna genom att ta upp ett problem och sedan vilka 
metoder det används idag för att motverka dem om det finns några. 
 
Frågeställning 1: Vilka problem är vanliga och kan uppstå i projekteringsskedet? 
Frågeställning 2: Finns det några eventuella lösningar som motverkar att dessa uppstår? 

 
 Problem: Det första problem som identifierades var att det fanns tendenser att 

skylla ifrån sig.  
Lösning: För att motverka detta så har projektledaren tagit fram en beskedsplan.  
Det är båda parters ansvar att se till så att informationen kommer fram till den 
som ska ha den vid rätt tid för att undvika att man skyller ifrån sig på den andra. 

 
 Problem: Motvillighet att göra beslut i god tid av projektledaren kan vara ett 

Lösning: i intervjuerna upplevdes det inte som ett problem  på grund av att 
Projektledaren alltid försökte ta ett beslut på plats för att sedan styrka eller ändra 
sitt beslut när underlag tagits fram.  

 
 Problem: Bristande kunskap kan bli ett problem om man inte ger den personen 

med lite kunskap hjälp och vägledning, projektledaren försöker även motverka 
bristen på kunskap genom att se till så att projektgruppen kompletterar varandra. 

 
 Problem: Överflöd av information är ett problem som kan ta mycket tid i onödan 

samt att det kan göra så att information inte når den parten som behöver 
informationen.  
Lösning: Projektledaren tar fram en beskedsplan som hjälper till att minska 
överflödet men det finns fortfarande många aspekter som skulle kunna 
effektiviseras. Man använder sig bland annat utav teknologin för att jobba på 
möten när man inte är behövd eller behöver lyssna. Man blir bara kallad till 
möten där man är behövd och resterande möten är frivilligt om man har något 
man vill ta upp.  

 
 Problem: Okunnig beställare skapar följdproblem som bland annat motvillighet 

att göra beslut i god tid av beställaren det kan leda till konflikter mellan 
projektledaren och beställaren.  
Lösning: För att motverka att det uppstår så tar projektledaren alla krav och 
önskemål från beställaren i tidigt skede sedan får inte beställaren längre vara 
med i projekteringen. Detta motverkar också problem som lätt kan uppstå när 
beställaren ändrar sig eller ställer nya krav sent i projekteringen och kan leda till 
många följdfel. 

 
 Problem: För små marginaler, det går inte att montera upp installationer på 

sådan precision som CAD programmen tillåter det i ritningarna vilket i sin tur 
gör att det inte finns tillräckligt med plats för att montera alla installationer. 
Lösning: För att motarbeta detta gäller det att man har kännedom om detta och 
tänker igenom när man ritar och lämnar lite extra marginaler åt montörerna. 

 
 Problem: För att motverka att samma problem uppstår igen så ska det i slutet av 

varje projekt tas fram en erfarenhetsåterföring. Men det skapar ett följdproblem 
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då den inte alltid får så hög prioritet på grund av att tidsbrist och nya projekt 
som prioriteras istället. Detta medför att det kan uppstår samma problem i nästa 
projekt. 
Lösning: Se till att prioritera erfarenhetsåterföring då det i slutändan kan spara 
tid och pengar. 

 
 Problem som uppstår när inte alla i projekteringsgruppen är från samma företag 

eller jobbar på samma arbetsplats är att det kan gå åt mycket tid för planering av 
möten.  
Lösning: För att motarbeta detta så har företaget sett till så att alla konsulter 
kommer från samma företag och arbetsplats. 

 
 Problem: Teknikanvändningen, alla konsulter inte har kommit lika långt i 

teknikanvändningen och använder sig av olika programvaror. 
Lösning: Detta motverkades genom att i tidigt skede fastställa vilka 
programvaror som skulle användas inom projekteringen så inte olika 
programvaror används. 

 
Problem utan lösningar:  
 

 Problem: Tillit till tekniken. Idag så finns det inte tillräckligt med tillit i tekniken 
och tekniken är inte fullt utvecklad så det utförs mycket dubbelarbete för att rita 
av modeller i olika program för att till exempel kunna utföra energiberäkningar. 
 

 Problem: När varje avdelning har olika budgetar skapar det en form av 
konkurrens där man inte riktigt vill spendera sin avdelnings tilldelade tid och 
pengar för att hjälpa en annan avdelning. Man blir tvungen att prioriterar sin 
egen avdelnings framgång före företagets och projektets framgång. 
 

 
Det finns många problem som kan uppstå och ett antal av dem kan motverkas genom att 
använda sig utav relativt simpla lösningar som bland annat erfarenhetsåterföring, 
beskedsplan och en erfaren projektledning. 

 

6.1 Fortsatt forskning 
 
För fortsatt forskning bör man utifrån problemen hitta lösningar och 
förbättringsåtgärder för att kunna effektivisera projekteringsskedet. Man kan även 
fortsätta på samma spår och identifiera vilka problem som kan finnas i de andra skedena 
inom ett projekt för att i sin tur kunna hitta förbättringsåtgärder där med. 
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Bilaga 1 

 
Förfrågan	om	deltagande	i	intervju	om	byggnadsprojektering	och	
dess	problem	för	vidare	effektivisering.	
 
 
Allmänt 
 
Resultatet från intervjun kommer att redovisas i en rapport som har till syfte att 
identifiera problem som kan uppstå i projekteringsskedet. Syftet med denna intervju är 
att kontrollera om litteraturen stämmer överrens med verkligheten samt hur information 
hanteras i projekten. Frågorna ställs specifikt kring projektet Råbäcken förskola. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna kommer att spelas in för att inte gå miste om viktiga detaljer och underlätta 
för samanställning av svaren. Intervjuerna sker endast om godkännande finns från 
respondenterna och du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun. Intervjuerna 
kommer att vara anonyma och endast befattning kommer finnas med i slutgiltig rapport. 
 
Examensarbetets syfte är identifiering av problem inom projekteringskedet där vi 
försöker hitta olika typer av problem som kan uppstå i detta skede. Frågorna kommer 
gälla projekteringen kring Råbäcken förskola 
 

1. Använde ni er av BIM? 
2. Hur upplever du att ny teknik som t.ex. BIM påverkar projekteringen? 
3. Hur tror du att bristande kunskap påverkar projektet?  
4. Vilka åtgärder vidtar ni för att undvika att sprida och ta del av irrelevant 

information?  
5. Hur fungerar kommunikationen mellan gruppmedlemmarna? 
6. Hur fungerar mötena?  
7. Hur hanterar ni informationen? Vad tycker du om det sättet att hantera 

informationen? 
8. Hur gör ni för att undvika att samma problem uppstår i kommande projekt?  
9. Vilka problem har du identifierat som du tror kan påverka projektet negativt? 
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Samtycke	
 
I samband med denna intervju godkännas följande. 
Intervjuerna sker under tystnadsplikt och samtliga personuppgifter kommer 
att förbli sekretessbelagda. 
För att säkerhetsställa att informationen i intervjun återges korrekt kommer 
en inspelning genomföras. 
Syftet med intervjun är att identifiera om litteraturen stämmer överrens 
med verkligheten samt att identifiera problemen som kan finnas inom 
projekteringen. 
Det är helt och hållet frivilligt att medverka i intervjun och du har när som 
helst möjlighet att avbryta intervjun 
 
Datum:  
 
Namn: 
 
Underskrift: 
 
 
 


