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SAMMANFATTNING 

Innan upprättande av byggnader och anläggningar genomförs ett arbete där 

handlingar i form av ritningar, beskrivningar och förteckningar tas fram. 

Arbetet kallas projektering och är en omfattande samt komplex process i tre 

delar; utredningsskede, programskede och projekteringsskede. Varje skede 

resulterar i att en eller fler typer av handlingar utarbetas genom konsulternas 

försorg. Projekt är unika och kräver därmed sin specifika projektering, ett 

arbete som ska samordnas och styras vilket oftast inte sker helt problemfritt. 

Feluppkomst är ett återkommande problem, förmodligen eftersom vi är 

mänskliga och fel blir därför oundvikligt. Däremot kan vi genom beskrivna 

arbetsmetoder arbeta för att förebygga uppkomsten av dessa.  

Examensarbetet bygger på en intervjustudie där yrkesroller från olika delar av 

byggbranschen har intervjuats, för att få en bred synvinkel på projekterings-

problemen.  

Syftet med detta examensarbete är att studera och analysera orsakerna till de 

vanligast förekommande projekteringsfelen som uppkommer i 

projekteringsprocessen.  

De mest förekommande felen som uppstår vid projektering är 

kollision/samordningsmissar och otydlig handling orsakade av kompetensbrist, 

kommunikations- och samordningsbrist. 

Kompetensbrist uppstår på grund av att projekteringen inte besitter tillräcklig 

produktionskunskap. Högre krav bör ställas på projektörernas 

produktionskunskaper. Det bör även vara möjligt att besöka byggarbetsplatsen 

för att diskutera problem som uppstått på grund av projekteringen. 

Kommunikation och samordning handlar om informationsöverföringen mellan 

människor och förståelsen för varandras yrken. Genom att vara tydlig i 

kommunikationen och se till att den sker mellan ”rätt” personer minskar risken 

för missförstånd samt fel. Kommunicera i rätt tidpunkt, det ska ske även i 

förebyggande syfte, innan handlingarna tas fram. Kommunikationen mellan 
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produktion och projektering är värdefull och betydande för en bra handlingar 

och därmed en bra produkt. Samordning av handlingar har idag mycket bra 

verktyg som bör användas. I övrigt handlar samordning med engagemang, att 

vilja samordna och göra ett bra jobb utan fel. 

De slutsatser som kan dras ligger till grund för att kunna skapa en förbättring 

och underlätta arbetet för projekteringsledare genom att antalet fel reduceras. 

Resultatet bidrar till en ökad medvetenhet om felen som i sin tur leder till en 

reducering av projekteringsfel i framtiden. På så sätt kan onödiga kostnader 

undvikas och en bättre kvalitet på slutprodukten uppnås. 
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ABSTRACT 

Before the establishment of buildings or facilities we need to implement work 

by making documents with drawings, descriptions and lists. This kind of work 

is called design and it is an extensive and complex process in three parts; 

investigation stage, program stage and design stage. Every stage results in one 

or more documents designed by consultants. All projects are unique and 

require specific design, a controlled and coordinated work which is not that 

easy. Errors are a regular problem, probably because we are human and failures 

are inevitable. We can prevent the emergence by working with described 

methods. 

This work is an interview study where professional roles from different parts of 

the construction industry have been interviewed to get a wide viewpoint of the 

design problems.  

The aim is to study and analyse the reason of the most occurring design failure 

in the design process.  

The most common failure that occurs during the design process is a collision/ 

or coordination failure and unclear documents caused by skills shortages, 

communication and coordination failure.  

Skill shortage occurs because the design people do not have sufficient 

production knowledge. Design engineers should also have knowledge from 

production. It should also be possible to discuss problems on the building site 

caused by the design.  

Communication and coordination is about information transfer between people 

and understanding of each other professions. Being clear in communication 

and ensure that it is between "right" people reduces the risk of 

misunderstandings and failure. People should communicate well ahead of their 

actions, preventively even before construction documents are produced. 

Communication between production and design people is useful and important 

for a good document and good product. Coordination of documents have good 
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tool to be used. The rest is coordinating with the commitment that will 

coordinate and do a good job without failure. 

These conclusions are also formulates as proposals to use further to facilitate 

the work for the Design Manager, to reduce failure. The results contribute 

knowledge of the failure that will reduce design failure in the future. Thus 

unnecessary costs could be reduced and the end product quality should be 

improved. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete har genomförts under våren 2011 som ett avslutande 

moment i utbildningen Civilingenjör Arkitektur vid Luleå Tekniska 

Universitet. Examensarbetet behandlar projekteringsprocessens feluppkomst 

och är skrivet vid ett stort svenskt byggföretag, där huvuddelen av intervjuerna 

samt undersökningarna har ägt rum. 

Idén om att undersöka projekteringsfel i examensarbetet kom från Robert 

Lundkvist vid LTU (Luleå Tekniska Universitet). Jag intresserade mig ganska 

snabbt för ämnet eftersom jag ansåg att det fanns ett outtalat behov av 

utveckling. Examensarbetet har varit en fördjupning som utökat mina 

kunskaper inom projektering, projekteringsprocessen samt problemlösning 

vilket varit både lärorikt och intressant. 

Nu när arbetet är klart har jag fått en bra grund att stå på inför mina framtida 

utmaningar. Vem vet, om tio till tjugo år kanske jag själv arbetar med 

projektering i någon form. Men vägen dit är förstås lång. Först ska jag arbeta i 

produktionen och samla på mig ordentligt med kunskap samt erfarenheter för 

framtiden! 

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Robert Lundkvist, doktorand 

vid Luleå Tekniska Universitet som gett mig inspiration och stöd genom 

arbetet. Jag skulle även vilja tacka min handledare vid det studerade 

byggföretaget som hjälpt mig på plats med kontakter, inspiration och 

arbetsupplägg. Ett stort tack till min familj som ställt upp och stöttat mig på 

alla sätt under våren. Slutligen ett stort tack till alla som ställt upp i intervjuer 

och varit ett viktigt stöd för mig i mitt arbete. 

Maj, 2011 

 
Carolina Lönnegren 
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1 INLEDNING 

Inledningsvis presenteras examensarbetets bakgrund med problemformulering 

och beskrivning av situationen i dagsläget. Därefter behandlas dess syfte, 

forskningsfrågor samt avgränsningar för att förtydliga arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Vid produktion av byggnader och anläggningar uppkommer ofta en mängd 

felaktigheter under hela processen. Feluppkomst är ett återkommande problem, 

förmodligen eftersom vi är mänskliga och fel blir därmed oundvikligt. Fel som 

uppkommer vid upprättande av byggnader är av varierande omfattning men 

kan oavsett storlek, ha stor påverkan på produktens utformning och/eller 

funktion. Fel har även stor inverkan och betydelse på projektets ekonomi. I en 

doktorsavhandling om orsaker till fel i byggandet av Josephson (1994), 

framkom att uppkomna fel stod för ca 6 % av den totala produktionskostnaden. 

95 % av dessa felkostnader härleddes till olika roller i byggnadsprojektet. 

Produktionsledningen stod för den högsta andelen, 34 % av felkostnaderna. 

Därefter följde projektering, arbetsutförande och materialleverans med 20 %. 

Åtgärder vid tidigt skede i projekten är av stor vikt för att enklare och billigare 

kunna avhjälpa felen, se figur 1. 



Felreducering i  projekteringsprocessen 

2 

 

 

(Bildkälla: kurskompendium för datorstödd byggproduktion vid LTU) 

Figur 1 Visar betydelsen av att rätta till fel tidigt i projekten, för att det 

ska bli billigare och enklare att åtgärda felen. Hitta brytpunkten 

eftersom inflytandet blir lägre ju längre projektet fortskrider 

samtidigt som slutförandegarantier och kunskapen ökar.  

I det här examensarbetet läggs fokus mot projekteringsfel som uppstår under 

hela byggprocessen, där de mest kostnadskrävande typerna enligt Josephsons 

(1994) studie var: felaktig konstruktion 43 %, övrigt 25 %, samordningsmissar 

12 %, ofullständiga handlingar och olämplig konstruktion 10 %. Felen bidrar 

oftast till negativa aspekter vilket ofta resulterar i ökade kostnader och 

förseningar för entreprenören som tvingas avhjälpa felen. Det kan i sin tur leda 

till missnöje samt påverka företagets förmåga att få nya kunder och därför bör 

det i största möjliga mån undvikas. En sammanställning och undersökning av 

orsakerna till uppkomsten av dessa kan vara viktigt för att undvika eller 

reducera liknande projekteringsfel i framtiden. I brist på tid, läggs ofta inget 

fokus på att utreda orsakerna till projekteringsfelens uppkomst. Tid och energi 

för att rätta till dessa fel är onödig eftersom dessa fel egentligen inte hade 

behövt uppstå om en korrekt projektering utförts. 

Arbetet kan ses som ett stöd, tips på förbättringsarbete för projekteringsledning 

och samtidigt ge en utvecklingsmöjlighet för konsulterna. Kan projekterings-

ledarna styra projektörerna till färre fel gynnar det även dessa. Idag finns en 

mängd hjälpmedel för projekteringen men eftersom problem fortfarande 

uppstår, är det långt ifrån fullständiga. Då projekteringen är ett infekterat 

område med ständigt återkommande feluppkomst har det skapats en negativ 
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inställning och attityd hos många yrkesgrupper. Det är ett irritationsmoment 

som ofta skapar dålig stämning på byggarbetsplatserna.  

Detta examensarbete bygger på intervjustudie där människor i olika yrkesroller 

från byggbranschen har intervjuats. Projektering anses i många fall vara 

bristfällig men hur aktiva är alla för att bidra till lösningar så att projekteringen 

förbättras? Tidigare forskning inom området har i huvudsak fokuserat på att 

kartlägga typer av fel och dess kostnader. I detta examensarbete ligger fokus 

istället på att föreslå hur åtgärder kan vidtagas, för att hantera orsakerna som på 

så sätt underlättar arbetet för projekteringsledarna, så att felen reduceras. 

Exempel på ett självupplevt projekteringsfel visas i figur 2 och figur 3 nedan. 

Figur 2 och 3 Bilderna visar ett projekteringsfel från verkligheten. En sen 

ändring gällande grundförstärkning av en färdiggjuten 

grundplatta medför att hål måste borras och sågas för att sedan 

kunna påla i marken. Slutligen ska hålet armeras och gjutas igen. 

En dyr åtgärd men samtidigt ett måste för att byggnaden ska 

klara lasterna. 

1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte är att studera och analysera orsakerna till 

projekteringsfel i byggprojekt. De slutsatser som dras ska ligga till grund för att 

skapa en förbättring och underlätta arbetet för projekteringsledare. Resultatet 

bör kunna bidra till en ökad medvetenhet om orsakerna som i sin tur leder till 

en reducering av projekteringsfel i framtiden. På så sätt kan onödiga kostnader 

undvikas och en bättre kvalitet på slutprodukten uppnås. 
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1.3 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som studien behandlar är: 

I Hur kan ett förbättringsarbete se ut, som underlättar för projekteringsledare, 

så att uppkomna projekteringsfel reduceras? 

II Vilka typer av projekteringsfel upplevs som vanligast förekommande? 

III Vilka faktorer orsakar uppkomsten av dessa fel? 

IV Hur hanterar projekteringsorganisationen projekteringsfelen idag? 

V Vilken påverkan får projekteringsfelen för produktionen/entreprenören, 

kunden och slutanvändaren? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att enbart omfatta, studera och analysera de fel som berör 

projekteringen. Projekteringen skiljer sig åt vid olika entreprenadformer där det 

studerade företaget, vanligtvis, endast är med i projekteringsprocessen vid 

totalentreprenader. I arbetet har jag därför valt att lägga störst fokus på 

totalentreprenader men kommer även, i begränsad utsträckning, ta upp 

utförandeentreprenader för att kunna jämföra och se eventuella skillnader.  

1.5 Personlig bakgrund 

Tidigare erfarenheter från praktik vid byggarbetsplatser, där jag själv kommit i 

kontakt med projekteringsbrister, har bidragit till valet av ämne. Nyfikenhet på 

projektering har varit ytterligare en anledning. Då jag ser Byggprojektledare 

som ett möjligt framtida yrke var examensarbetet, som avslutar utbildningen 

till civilingenjör, en bra chans till att fördjupa mig i ämnet och samtidigt få 

reda på hur jag i framtiden kan arbeta för att minska mängden projekteringsfel. 
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2 METOD 

I kapitlet metod presenteras hur arbetet har genomförts med huvudrubrikerna 

tillvägagångssätt, forskningsansats, informationsinsamling och metodproblem. 

Beroende på de forskningsfrågor som ska besvaras väljs metoder som kan 

motiveras. 

2.1 Tillvägagångssätt  

 

Figur 4: Illustration av examensarbetets arbetsprocess som slutligen ska 

kunna besvara forskningsfrågorna. 
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Examensarbetet inleddes med en beskrivning av arbetets bakgrund och syfte. 

Bakgrunden, med problemformulering, upprättades för att specificera 

problemet och få en bra utgångspunkt. Tillvägagångssättet i frågeställningarna 

illustreras i Figur 5. Genom avgränsningar redan i tidigt skede sattes tydliga 

gränser för arbetets omfattning. Så småningom kunde dessa anpassas bättre för 

att hålla en rimlig omfattning på examensarbetet med begränsad risk för att 

sväva iväg. När grunden lagts kunde en övergripande planering av arbetet 

utföras, se Figur 4. Även en tidplan med planerad arbetsgång samt 

tidsplanering upprättades med start i januari 2011 och med ett avslut i slutet av 

maj samma år, se bifogad bilaga 1. Tidplanen underlättade arbetet bland annat 

genom vetskapen om kommande aktivitet och att arbetet skulle bli färdigt i tid 

om den följdes. 

Litteratur som behandlar forskningsmetodik, tillvägagångssätt och metoder 

studerades för att kunna tillämpas i arbetet.  

Datainsamlingen och litteraturstudien har pågått parallellt, kontinuerlig 

litteraturläsning kombinerades med fakta som behövdes för att förbereda samt 

utföra datainsamlingen. Datainsamlingen omfattade studier av 

besiktningsutlåtanden och intervjustudie med kompetenta yrkesmän i 

branschen. Även företagets interna projekteringsprocess har studerats. 

Slutligen resulterade arbetet i ett underlag som analyserades och utifrån detta 

drogs slutsatser. Examensarbetet sammanställdes fortlöpande genom arbetets 

gång i denna skriftliga rapport. Slutligen förbereddes en presentation och 

arbetet redovisades.  

 

Figur 5: Process och tillvägagångssätt i frågeställningarna. 
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2.2 Forskningsansats 

Enligt Andersson & Borgbrant (1998) finns fyra olika typer av 

forskningsmodeller vilka anger den typ av forskning som ska bedrivas, 

förändring, utvärdering, teori- och modellutveckling samt utprövning. Detta 

examensarbete bygger på förändringsinriktad forskning där studier för en 

förändring inom projekteringsprocessen genomförts. Examensarbetet har 

utförts på en byggarbetsplats med möjlighet till närmare granskning av 

verksamheten. Där gavs även möjlighet till studier på plats vilket är kvantitativ 

data som i slutändan kunde kombineras med intervjuer. Examensarbetets 

resultat kunde sedan användas som feedback för förändringsarbetet. 

2.2.1 Deduktion och induktion 

Deduktion och induktion och är två metoder som kopplar samman teori och 

verklighet med varandra. Vid deduktiv forskning (teoritestande) dras slutsatser 

utifrån befintliga teorier. Den befintliga teorin bestämmer vilken information 

som ska samlas in och sedan kopplas till den slutliga teorin. Induktiv forskning 

(teoribildande) innebär studier av objektet innan teoristudier, d.v.s. utifrån 

informationen som samlats in, formulera en egen teori (Patel & Davidson 

2003). Examensarbetet utgår från en deduktiv forskningsmetod eftersom 

slutsatserna dragits utifrån redan befintliga teorier och litteraturstudier. Dessa 

låg sedan till grund för datainsamlingen och intervjuerna. 

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Kvalitativ och kvantitativ forskning beskriver hur insamlad information 

används. Vid kvantitativ forskning utgår datainsamlingen från mätningar och 

statistiska bearbetnings- samt analysmetoder används. Den kvalitativa 

forskningen inriktar istället datainsamlingen på mjuka data. Mjuka data är 

intervjuer, tolkande analyser och analysmetoder av textmaterial. Det är svårt att 

definiera forskningen som fullständigt kvalitativ eller kvantitativ eftersom det 

oftast är det någonting mittemellan (Patel & Davidson 2003). Examensarbetet 

är kvalitativt eftersom mjuka data som intervjuer har analyserats. 

2.2.3 Explorativa och deskriptiva undersökningar 

Undersökningar kan delas in beroende på mängden kunskap inom ett visst 

område då undersökningen startar. Saknas kunskap är undersökningen 

explorativ, undersökande. Meningen är då att genom flera olika metoder ta in 
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den saknade information som breddar kunskaperna. Finns tillräcklig kunskap 

redan vid start är undersökningen istället deskriptiv, beskrivande (Patel & 

Davidson 2003). Eftersom stora delar kunskap i ämnet saknades, från min sida, 

vid examensarbetets början kom denna undersökning att bli explorativ. 

2.3 Informationsinsamling och metodproblem 

2.3.1 Litteraturstudie 

En viktig del av arbetet med en vetenskaplig studie är att sätta sig in i tidigare 

forskning i ämnet, detta görs i form av en litteraturstudie. Till detta 

examensarbete har kunskap har inhämtats ur böcker på bibliotek, via Internet 

genom sökmotorn Google, men främst Luleå universitetsbibliotekets hemsida, 

Artiklar - samsök 6 databaser, där vetenskapliga artiklar fanns att tillgå. Även 

databasen Lucia från Luleå universitetsbibliotek har används. Aktuella 

sökbegrepp för dessa har bland annat varit projektering, fel, 

projekteringsprocessen men även termer som knowledge management, TQM, 

felteori, erfarenhetsåterföring mm. Referenslistor från liknande 

examensarbeten granskades för att identifiera viktiga och användbara 

originalkällor. 

2.3.2 Datainsamling 

Besiktningsutlåtanden 

Handlingar, i form av utlåtanden från slutbesiktningar, studerades för att 

undersöka vilka projekteringsfel som kan kvarstå. Studier av 

besiktningsutlåtanden genomfördes med hjälp av en besiktningsman med 

mycket lång erfarenhet inom yrket. Besiktningsmannen bedriver ett 

konsultföretag med erfarenhet av flera stora projekt i hela landet. Därmed gavs 

möjlighet att studera flera besiktningsutlåtanden både vid total- och 

generalentreprenader. Felen vid generalentreprenader var enklare att hitta då de 

har så kallade B-anmärkningar (beställaranmärkningar) som kunde spåras till 

projekteringen. En totalentreprenad har enbart E-anmärkningar, dvs. fel 

orsakade av entreprenören och var därför svåra att härleda till projekteringen. 

En sammanställning och kategorisering av dessa ledde sedan till vetskapen om 

de vanligt förekommande projekteringsfel vid slutbesiktningar. Kategorierna 

för projekteringsfelen tog fram efter kontakt med Per-Erik Josephson, professor 

i byggnadsekonomi vid Chalmers tekniska högskola. 
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Intervjuer 

Intervjuer lämpar sig väl vid verklighetsskildringar vilket kändes relevant i 

detta examensarbete då projekteringsfel med dess orsaker till stor del berör 

skilda erfarenheter och åsikter. En annan fördel är att det ger möjlighet till en 

dialog genom att ställa följdfrågor. 

Det finns fem typer av intervjuer strukturerade, semistrukturerade, 

ostrukturerade, personliga och gruppintervjuer. I detta examensarbete 

tillämpades semistrukturerade intervjuer som innebär en strukturerad frågelista 

men där ordningen och följdfrågorna kan anpassas till situationen (Denscombe 

1998). 

Intervjuerna har genomförts med yrkesmän som har olika koppling till 

projekteringsutförandet och projekteringsresultatet. Totalt tretton intervjuer 

utfördes, fördelat på en projekteringsansvarig, en projekteringsledare, en 

arkitekt, en VVS-konsult, en uppdragsgivare el- och teleinstallationer, en 

arbetsledare, en installationssamordnare, en snickare, en rörmokarbas, en 

projektchef, en projektledare el, en projektledare VVS och en 

utvecklingsingenjör. Intervjuerna har varit en stor informationsresurs, även 

arbetskollegor med kunskap och erfarenhet inom området, vilket varit en bra 

komplettering till litteraturstudien. 

Projekteringsledare arbetar dagligen i projekteringsprocessen och är delaktiga i 

förloppet, där projekteringsfel uppstår. De stöter konstant på olika typer av 

projekteringsfel och kan därmed delge information om hur de arbetar med att 

bearbeta dessa idag samt vad som måste utvecklas. Även konsulterna, som är 

med och orsakar många av felen, kan berätta om deras syn på vad som kan 

förbättras. Produktionsledningen samt produktionsarbetarnas synvinkel är 

betydelsefull då de arbetar efter handlingarna på byggarbetsplatsen och drabbas 

av konsekvenserna som projekteringsfelen medför. Tips på kontakter att 

intervjua ordnades med hjälp av handledaren vid företaget som examensarbetet 

utfördes vid. Han föreslog kompetenta yrkesmän som kunde vara till hjälp som 

sedan kontaktades. Ett fåtal personer valdes även på eget bevåg från företaget 

arbetet utfördes vid. Största delen av de intervjuade individerna arbetade eller 

hade någon koppling till samma projekt. Denna metod valdes inte medvetet 

utan tanken på det kom först vid sammanställningen av resultatet. Intervjuerna 

hade en omfattning på 0,5-2 timmars dialog. 
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Då examensarbetet är en intervjustudie blev metodvalet av stor betydelse för 

att få ut maximalt av varje enskild frågestund. Intervjuerna gav bra 

verklighetsbeskrivning av problemet eftersom yrkesmännen var erfarna och 

kompetenta. Frågorna utformades neutralt så att de intervjuade kunde prata fritt 

och inte bli påverkade i svaren. 

Intervjun var uppdelad i två delar där del 1 ställdes till samtliga yrkesmän och 

del 2 enbart till projektörer och konsulter. Del 1 behandlade problem, orsak och 

åtgärd. Rubriken problem diskuterade projekteringsfel i olika former, orsaker 

tog upp grunden till dess uppkomst och åtgärd behandlade alternativa 

lösningar. Del 2 gick djupare in på de specifika orsakerna till 

projekteringsfelen. Hela del 2 grundade sig på en fråga, nummer 4. Utifrån 

nedskrivna förslag rangordnades förekommande projekteringsfel och 

kopplades till dess orsak, i en matris, se bilaga 2. Anledningen till att enbart 

projektörerna samt konsulterna fick svara på dessa frågor i del 2 var på grund 

av att de är involverade i skedet då felen uppstår och vet därför mer om felens 

grundorsak, se figur 6. 

 

Figur 6: Illustration av intervjuernas upplägg och utförande. 

Huvudfrågorna som intervjun gav svar på var vilka projekteringsfel som 

uppfattas som mest förekommande, dess orsak, hur projekterings-

organisationen hanterar projekteringsfel idag och vilken påverkan felen får för 

olika aktörer. 

Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning samtidigt som 

kompletterande stödanteckningar fördes. Därmed noterades allt som sades, det 

blev enklare att fokusera på intervjun och underlättade sammanställningen 

samt analysen. Den uppskattade tiden för utförandet av varje intervju var 30-60 

minuter och sammanställning inklusive analysen beräknades ta fyra gånger så 

lång tid som utförandet. 
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Det förväntade resultatet utifrån intervjuerna var att kunna konstatera de 

vanligaste projekteringsfelen och dess orsaker som därmed svarar på två av 

forskningsfrågorna.  

Vid sammanställningen skrevs hela intervjun ned ordagrant från det inspelade 

materialet. Därefter kunde irrelevant information i materialet sållas bort. 

Analysenheter spaltades upp och namngavs. Materialet sorterades in under de 

olika enheterna med en tydlig uppdelning mellan produktion och projektering, 

detta för att enkelt kunna göra jämförelser mellan dessa yrkesgrupper. 

Kategorierna analyserades, tolkades och ett resultat togs fram. En utökad 

förståelse för resultatet gavs genom att förankra den i teorin. 
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3 PROJEKTERINGSPROCESSEN 

Kapitlet beskriver hur projekteringen och dess arbetsprocess går till. Det 

behandlar även processen vid olika entreprenadformer och förutsättningar för 

att nå en lyckad projektering. Avslutningsvis ges en närmare definition av 

projekteringsfel. 

3.1 Entreprenadformer 

Projekteringen har olika struktur beroende på tillämpad entreprenadform. De 

vanligaste formerna som används är totalentreprenad, utförandeentreprenad, 

delad entreprenad och samordnad entreprenad. I det här examensarbetet ligger, 

som tidigare nämnt, fokus på att studera projekteringsfel som uppstår vid 

totalentreprenader då entreprenören ansvarar för projekteringen. Endast kortare 

jämförelser av skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad 

kommer att studeras. Nedan redogörs skillnaden mellan de två formerna. 

3.1.1 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad (TE) upprättar byggherren ett ramprogram där 

byggnadens krav beskrivs. Utifrån detta ramprogram sker en upphandling av 

totalentreprenaden där entreprenören tar ansvaret för både projekteringen och 

produktionen. Entreprenörens projektledare eller projekteringsledare ansvarar 

för arbetet (Nordstrand 2004). 

3.1.2 Utförandeentreprenad 

Vid en utförandeentreprenad är det istället byggherren som hyr in en 

projektledare som projekterar arbetet. Efter projekteringen sker upphandling av 

en entreprenör (Nordstrand 2004). Entreprenören har då inget ansvar för 

projekteringen utan fokuserar enbart på produktionen. Det kan dock vara bra 

att ha en projektledare som är med och påverkar besluten utifrån 

entreprenörens synvinkel. 
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3.2 Byggprojektering 

Projektering i byggprocessen innebär att bygghandlingar, i form av ritningar 

och beskrivningar, tas fram. Ritningarna börjar som enkla handskisser och 

resulterar så småningom i färdiga bygghandlingar. Bygghandlingarna måste 

uppfylla de krav som byggherren angivit i byggnadsprogrammet. 

Projekteringsarbetet är komplext med varierande omfattning och karaktär. Det 

är många aktörer involverade, arbetet sker under tidspress och svårigheter 

uppstår då kostnader måste budgeteras i ett tidigt skede. Projekteringen fordrar 

därför ett gott samarbete mellan projekteringsledare, arkitekt, konstruktör, 

VVS-konsult,  

El-konsult m.fl. Tillsammans måste de ha ett fungerande 

kommunikationssystem med regelbunden kontakt för att undvika fel i största 

möjliga mån. 

Projekteringen är likt byggprojekten, unika till sitt innehåll. Ingen 

projekteringsprocess är exakt den andra lik och projekteringsledare har olika 

arbetssätt och struktur. Som tidigare nämnts varierar projekteringsarbetets 

upplägg även på tillämpad entreprenadform som har olika organisationer och 

strukturer. Grundprincipen för projekteringsarbetet är dock desamma, från 

övergripande frågor till detaljer d.v.s. systemhandlingar blir till 

bygghandlingar. En projekteringstidplan, kvalitetsplan, miljöplan samt 

kostnadskontroller är viktiga styr- och kontrollhjälpmedel för att leda 

projekteringen i rätt riktning. 

Projekteringen går ut på att kombinera projektets funktion, utformning och 

ekonomi på bästa sätt. Arbetet handlar till stor del om att upphandla och styra 

projektörer så att de med rätt kompetens och tillräckliga resurser upprättar rätta 

handlingar för leverans i rätt tid (Nordstrand 2004). 

Ritningar är de handlingar som visar byggnadsobjektet i form av placering, 

utformning, dimension, konstruktion och samband. Vanligt förekommande 

handlingar är bland annat arkitekt-, markbyggnads-, konstruktions-, VVS- och 

el-handlingar mm. För att enkelt skilja de åt har ritningarna olika färger. Unikt 

för varje ritning är dess ritningsnummer, rubrik och ändringsbeteckning 

(Nordstrand 2004). 

Beskrivningar, är till för att komplettera ritningarna. De är upprättade efter 

systemet AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning). AMA består av 

färdiga beskrivningar som väljs ut för att passa det specifika projektet. 

Anläggning, hus, VVS, el och kyl har olika AMA men är strukturerade enligt 
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BSAB-systemets (Byggandets Samordnings AB) klassifikationstabeller 

(Nordstrand 2004). 

Förteckningar, visar hur många delar av olika element och typ som behövs för 

byggnadsobjektet, en mängdförteckning. Dessa kommer till stor användning 

vid bland annat kostnadsberäkningar. En förteckning kan stå på en ritning, på 

blanketter eller i tabellform (Nordstrand 2004). 

3.2.1 Arbetsprocessen vid det studerade företaget 

Detta kapitel har på grund av sekretesskäl utelämnats i den öppna versionen av 

examensarbetet. 

3.2.2 Förutsättningar för projekteringsstyrning 

Projekteringens komplexa arbete fordrar en väl fungerande och strukturerad 

styrning. Samtliga delar krävs för att åstadkomma ett bra arbete. Projektörerna 

måste ha hög kompetens för att kunna utforma en bra byggnation och finna 

tekniska lösningar som uppfyller angivna funktionskrav. En fungerande 

samordning med rutiner, kommunikation, sammanträden och 

kommunikationssystem blir en förutsättning för att lyckas. Andra viktiga 

verktyg är detaljerad tidplanering, kvalitetssäkring, kostnadsstyrning, 

miljöstyrning, samordning vilka beskrivs nedan (Nordstrand 2004). 

Tidplanering 

I samband med byggnadsprogrammets upprättande görs en projekttidplan som 

beskriver hela processen från projektering till inflyttning. En specifik 

projekteringstidplan upprättas först då alla projektörer är upphandlade för att 

kunna ta del av deras uppskattade tider och kunskap. Projekteringstidplanen 

bör innehålla beställarens upphandlingar, granskningar och kalkyler, 

projekteringsaktiviteter, myndigheters granskning, tillsyn. Det är även till 

fördel om tidpunkter för sammanträden, godkännanden och beslut, leverans av 

handlingar, miljöavstämning kan finnas med. Kontinuerliga avstämningar 

kontrollerar om tidplanen följs enligt planerat (Nordstrand 2004). 

Kostnadsstyrning 

Uppskattade beräkningar på byggnadens slutliga kostnader görs redan i ett 

tidigt skede. Längre fram i projekteringsskedet kan sedan dessa beräkningar 
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utföras mer detaljerat då mängder från upprättade ritningar är mer korrekta.  

Genom att ange yta och utnyttja kalkyldata i kalkylverk kan både total- och 

kvadratmeterkostnader räknas ut. De värdena blir då enklare att hantera vid 

exempelvis kostnadsjämförelser. Kostnader som arbetsplatsomkostnader samt 

entreprenörarvode finns även medräknade och därmed kan den totala 

entreprenadkostnaden beräknas. Det är viktigt lägga tid och tänka efter 

gällande projekteringen samt kostnadsstyrningen. Allt eftersom projektet 

fortskrider minskar nämligen möjligheterna att påverka kostnader för 

projektering och produktion (Nordstrand 2004). 

Kvalitetssäkring 

Varje byggprojekt bör ha någon form av kvalitetssystem som innefattar en 

kvalitetspolicy och rutinbeskrivning för kvalitetssäkringen. Syftet är att 

undvika kvalitetsfel och säkerställa kraven samt behov i byggnadsprogrammet. 

En kvalitetsplan specificeras för varje projekt och bör innehålla fördelning av 

ansvar, befogenheter, arbetsuppgifter, projekteringens planeringskrav, krav på 

kvalitetssäkring, krav på egenkontroller och egenkontrollens redovisning hos 

varje projektör, gemensamma samgranskningskrav av handlingar och 

uppföljning av kvalitetsarbete. De flesta konsulter har egna kvalitetssystem 

med rutiner enligt ISO 9000, Peab använder sig av ISO 9001. Enligt PBL 

måste en kvalitetsansvarig utses med uppgift att göra en kontrollplan som 

anger vilka tekniska kontroller som krävs under byggtiden (Nordstrand 2004). 

Miljöstyrning 

Varje byggprojekt har ett specifikt miljöprogram med miljömål som ska 

uppnås. Genom att bifoga denna vid upphandling av projektörer ställs krav på 

miljöarbete redan i tidigt skede. Miljöplanen för projekteringen ska ange vilka 

aktiviteter som konsulterna ska utföra för att uppfylla miljöprogrammets krav. 

Det bidrar till att målen stegvis inarbetas i projektörernas handlingar. Samtliga 

uppfyllda mål och avvikelser ska dokumenteras (Nordstrand 2004). 

Samordning 

Projekteringstidplanen och kvalitetsplanen, som just nämnts, är rutiner som 

ligger till grund för att undvika samordningsproblem. Projektledaren bär 

ansvaret för planering, utformning och genomförande av samordningsrutiner. 

Det är viktigt att kunna hantera ändringar som dyker upp, hålla projektörerna 

informerade om allas arbete. Minsta lilla avvikelse från tidplanen måste 

rapporteras. Tydliga gränser om vad som ska göras och av vem bör framgå. 
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Installationerna är ett komplext arbetsområde och därför kan det vara bra att ha 

en installationssamordnare som kontrollerar och styr detta. Det är viktigt att 

hålla kontinuerliga möten mellan projektledare och projektörer. 

Samordningsmöten för granskning bör ske när handlingar upprättats, mellan 

varje skede och även göra en kontroll av kraven från byggnadsprogrammet 

(Nordstrand 2004). 

Datorverktyg 

Byggbranschen, likt alla andra branscher, datoriseras allt mer och idag 

tillämpas många digitala verktyg. BIM (Building Information Modeling), och 

4D-modeller är bara några få moderna hjälpmedel som börjat tillämpas. För 

mer information läs Jongelings (2008) forskningsrapport ”BIM istället för 2D-

CAD i byggprojekt”. 

3.2.3 Projekteringsfel 

I den här studien definieras projekteringsfel som ett fel först efter det har 

passerat projekteringsstadiet. Projekteringsstadiet är en kreativ process där det 

är önskvärt att olika lösningar testas, därför kan det inte anses vara ett fel 

förrän då. Om ett projekteringsfel uppstår och går vidare från 

projekteringsprocessen kan det till exempel upptäckas i produktionen. Felet 

uppstår därmed i projekteringsprocessen men definieras inte som fel förrän 

handlingen är stämplad. Det är även viktigt att tydliggöra för typer av 

projekteringsfel. Det är stor skillnad mellan direkt uppenbara och icke 

uppenbara projekteringsfel. Ett uppenbart fel är ett tydligt fel som inte går att 

utföra enligt ritning till exempel en kollison. Exempel på ett icke uppenbart fel 

är olämpligt materialval, det går att utföra enligt ritning men är inte lämplig, 

det är inte direkt fel. Det skall även nämnas att fel kan uppstå som ett systemfel 

i projekteringsprocessen som leder till projekteringsfel. Om en skissad idé från 

beställaren råkar hamna på projekteringsbordet kan detta leda till att 

projekteringen byter riktning och börjar projektera efter felaktiga riktlinjer. Det 

kan ge stora konsekvenser i form av höga kostnader om de inte upptäcks i tid. 

Det är inte ett direkt uppenbart fel men inte heller det som står i beställningen.  
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4 TEORI 

Kapitlet bygger på de teorier som arbetet grundar sig på. Teorier är ett system 

av antaganden och ett hjälpmedel för att förstå verkligheten (Patel & Davidson 

2003). Här delges en närmare inblick i kvalitetsteori, erfarenhetsåterföring, 

knowledge management och felteori som ligger till grund för arbetet och som 

slutligen resultatet förankras i. 

4.1 Kvalitetsteori  

Kvalitet på det som produceras blir alltmer aktuellt, inte minst i 

byggbranschen. Idag pågår förändrings- och förbättringsarbete i de flesta 

organisationer. Orsakerna till det ökade intresset av kvalitetsförbättringar 

kommer bland annat från ökad förändringstakt, ny teknik, internationalisering, 

hårda krav från kunder, krav från myndigheter, ökad efterfrågan och komplexa 

produkter. Även tuffare konkurrenssituation och högre krav på lönsamhet och 

kostnadseffektivitet bidrar till att arbetssätten måste förändras. För att vara 

marknadsledande måste fel och brister undvikas redan i tidiga skeden för att 

göra rätt från början (Sörqvist 2004). Kvaliteten förbättras och styrs med hjälp 

av kvalitetssystem. Bergman & Klefsjö (2007) definierar kvalitetssystem som 

”en organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga 

för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet.” 

Kvalitetsledningssystemet ISO 9000 (International Organization for 

Standardization) (Bergman & Klefsjö 2007) och olika kvalitetssystem som 

TQM (Total Quality Management), Kaizen, Lean production m.fl. har 

utvecklats med åren och tillämpas idag (Sörqvist 2004). 

Kvalitetsutvecklingsarbete består av två huvudaktiviteter; styrning och säkring 

samt utveckling och förbättring. Styrning och säkring syftar på det arbete samt 

aktiviteter som utförs för att hålla en viss kvalitetsnivå. På så sätt undviks fel 

och en miniminivå säkras. Exempel på dessa är kontroll och granskning, 

uppbyggnad av systematik och system, kartläggning av processer, införande av 
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mål och mätetal mm. Utveckling och förbättring syftar på det arbetet som 

utförs för att lyfta arbetet till en högre nivå.  Den sista delen är viktig eftersom 

kontinuerlig förändring är aktuellt i och med kundernas ökade krav, förbättrade 

konkurrenterbjudanden och nya tekniska innovationer som möjliggör 

genombrott (Sörqvist, 2004). 

4.1.1 Strategiarbeten 

Det finns fyra strategier för kvalitets och verksamhetsutvecklingsarbete enligt 

Sörqvist (2004), ledarskap, utbildning, kund- och omvärldsorientering samt 

verksamhetsförbättring.  

Ledarskap är viktigt för kvalitetsarbetets resultat. Ledarna måsta ha ett stort 

engagemang och besitta tillräcklig kunskap. Med tydlig policy och tydliga mål 

blir det enklare att arbeta samt utveckla arbetsrutiner. 

De stora förändringarna som kvalitets- och förändringsarbetet för med sig 

kräver förändrade attityder och ny kunskap hos samtliga medarbetare. 

Ledningen utbildas först och följs sedan genom hela företaget. För detta krävs 

stora investeringar i utbildningen. 

Det är viktigt att aktivt arbeta med att definiera de behov och förväntningar 

som kunden har. Lika viktigt är det att hålla ögonen på konkurrenter och andra 

ledande organisationer. Genom tillämpade metoder ska sedan behovet och 

förväntningarna omvandlas till produkter/tjänster. Huvudsaken är slutligen att 

resultatet följs upp genom kundmätningar som sedan kan användas för att 

planera och styra. 

Metoder för förbättring av verksamheten bör bedrivas där långvariga problem 

kan angripas. Det fordras en tydlig rollstruktur med fördelat ansvar och 

befogenheter. Resultatet av arbetet ska i sin tur användas av ledningen för att 

styra förbättringsarbetet. Genom att arbeta i förbättringsgrupper kan problem 

lösas. Här bör en tydlig arbetsgång följas och förbättringsverktyg användas. 

Avslutningsvis måste resultatet förmedlas till samtliga medarbetare för att 

därmed förstärka förbättringskulturen (Sörqvist, 2004). 

4.1.2 TQM 

Då kvalitetsfrågorna ständigt ökar har många företag börjat ta in det som den 

en tydlig del i verksamheten. Detta tillvägagångssätt ligger till grund för s.k. 

TQM (Bergman & Klefsjö 2007). TQM betyder totalkvalitet och är 

kvalitetsarbete som inriktar sig främst på kundfokusering, ständiga 
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förbättringar samt allas delaktighet. I många fall räknas även stödjande 

ledarskap och processorientering in, se figur 7 (Sörqvist, 2004). Det finns 

många olika typer av TQM som därmed tillämpas på olika sätt. Samtliga typer 

har i alla fall samma målbild, att uppnå goda resultat vilket bland annat ger 

ökad omsättning, marknadsandelar, nöjda kunder och engagerade medarbetare 

(Frid 1997). Det är viktigt att sätta kunden i centrum så långt det lönar sig för 

verksamheten (Från ISO 9000 till TQM 1995).  

Bergman & Klefsjö (2007) definierar TQM som ”att man ständigt strävar efter 

att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta 

kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och 

som har fokus på organisationens processer” (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

 

Figur 7:  De fem ingående delarna i TQM enligt Frid (1997). 

”TQM är att skapa en genuint kundfokuserad organisation som ständigt jobbar 

med förbättringar på ett medvetet och offensivt sätt med allas delaktighet. Den 

viktigaste metoden att skapa nöjda kunder och se nya förbättringsmöjligheter är 

processorienteringen. Drivande är de stödjande ledarna.” De centrala delarna 
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inom TQM är Kundfokusering, Ständiga förbättringar, Allas delaktighet, 

Stödjande ledarskap och Processorientering (Frid 1997). 

Kundfokusering 

Kundfokusering betraktas i de flesta fall som den viktigaste delen i arbetet med 

TQM. Det är på grund av kunderna som företaget kan existera, personalen kan 

ta ut lön och det ger sin tur nya utvecklingsmöjligheter. Det viktigaste är 

framförallt att definiera vem kunden är, vem som ska använda 

produkten/tjänsten, för att underlätta fokuseringen. Fokus på bra produkter ger 

nöjdare kunder. En nöjd kund kommer tillbaka och de trogna kunderna är de 

mest lönsamma eftersom företaget då inte behöver lägga lika mycket tid på 

marknadsföring (Frid 1997). 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är viktiga för organisationens överlevnad och tillväxt. 

Ett bra beslutsunderlag, kompetens och lite tur är det som fordras. Arbetet med 

ständiga förbättringar i TQM är att ständigt kunna anpassas till den 

konkurrensposition som för tillfället är den bästa. Det är svårt och kräver 

ständigt ny kunskap för att uppnå skicklighet. Arbetet går ut på att analysera, 

öva och söka upp nya saker som kan förändras. Det gäller att följa upp orsaker, 

alternativ och konsekvenser samt diskutera vad som händer i verksamheten. 

Fokus på de viktigaste förändringsområdena, orsaker och de mest effektiva 

lösningarna med bra underlag, kreativitet/nytänkande och ett metodiskt 

angreppssätt är bra. Ett hjälpmedel vid TQM-arbete är Plan-Do-Check-Act-

filosofin. Det kan ses som ett hjul som snurrar, d.v.s. de ständiga 

förbättringarna om och om igen. Plan, innebär att arbetet är väl genomtänkt och 

planerat oavsett storlek. Do, är att vi gör vad som planerats. Check, innebär 

reflektion och utvärdering, blev det som väntat? Finns det någon kunskap som 

andra kan ha användning av? Vid act, ska det som gick bra i do-fasen se till att 

hållas kvar. Samtliga faser ska utföras med ordningen kan ibland variera (Frid 

1997). 

Allas delaktighet 

En förutsättning för förbättringarna och kundfokuseringen är allas delaktighet i 

arbetet. Genom att involvera alla i företaget uppnås ett bättre resultat snabbare. 

Förbättringstakten ökar eftersom samtliga redan är insatta i arbetet jämfört med 

om en specialistgrupp utan den kunskapen istället hade tillsatts. När 

medarbetarna får större chanser att påverka och utveckla sin situation blir de 
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mer engagerade i arbetet vilket leder till bättre resultat. Kundteam är ytterligare 

en faktor för att öka delaktigheten och även kontakten med kunden. Med 

kundteam menas att samtliga anställda, oavsett befattning, deltar. Delaktighet 

blir ett roligare arbetssätt vilket bidrar till bättre resultat men samtidigt är det 

viktigt med kompetensutveckling (Frid 1997). 

Stödjande ledarskap 

Eftersom TQM ska vara ett hjälpmedel för ledare är stödjande ledarskap en 

viktig del i förbättringsarbetet. Ledarskap kan vara av fyra olika typer; 

stödjande, meningslöst, hänsynslöst och destruktivt ledarskap. TQM grundar 

sig på det stödjande ledarskapet med stort fokus på att nå målen genom 

strategier och uppföljning. Karakteristiskt för stödjande ledare är att de kan 

utveckla och engagera sina medarbetare vilket är en förutsättning för att nå 

målen. Samtidigt är det viktigt att underhålla den ständiga utvecklingen av 

förändringsarbete, kompetens, kreativitet och samarbete. Ledaren måste kunna 

ta beslut, delegera, stödja och skapa förändringsvilja (Frid 1997). 

Processorientering 

I företag sker dagligen mängder av processer och flöden mellan medarbetare 

vid olika avdelningar. Problemet är att arbetet ofta är ineffektivt med stor risk 

för missförstånd och det är enkelt att skylla problem på någon annan. Det 

viktiga i detta läge är att reflektera kring dessa processer för att kunna hitta 

fungerande lösningar. Genom att göra alla medvetna om problemen blir det 

enklare att hantera. Det är först när problemet blir belyst som det går att 

förbättra. Syftet är att undvika oklarheter mellan gränserna som leder till 

onödiga kostnader, ineffektivt samarbete och missnöje. Samarbete över gränser 

kallas Process Management och skapar ett bättre flöde och en gemensam 

riktning mot slutresultatet (Frid 1997). 

Mjuk och hård sida 

TQM består av en hård och en mjuk sida. Den mjuka sidan motsvarar attityder, 

ledarskap, värderingar, samarbete, motivation, engagemang, kreativitet, 

innovationsförmåga, nytänkande, handlingskraft, initiativförmåga. Det handlar 

om inställningen till kundfokuseringen, ständiga förbättringen och 

delaktigheten för att nå resultat. För att skapa de förutsättningarna krävs att den 

hårda sidan utvecklas. Den består av kunskaper, metoder, angreppssätt, 

verktyg, rutiner, modeller, verksamhetssystem, hjälpmedel, fakta, 
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organisationsformer. Bäst resultat nås om både den mjuka och hårda sidan kan 

utvecklas parallellt. Arbetet är tidskrävande men så småningom fås resultat 

(Frid 1997). 

4.2 Knowledge management 

Knowledge Management är det tillvägagångssätt som företag använder för att 

samla in, lagra och tillgängliggöra kunskap för andra i organisationen (Braf 

Norberg 2000). Kompetens, kompetensutveckling och kunskap är en 

förutsättning för företagets utveckling på alla nivåer samt för att nå 

konkurrensfördelar (Nonaka, Toyama och Konno 2000). 

Det är viktigt att redogöra skillnaderna mellan kunskap, information och data. 

Kunskap uppkommer i sociala samspel mellan människor samt organisationer 

och är därmed dynamisk. Kunskapen är det specifika i ett sammanhang som 

beror av tid och plats. Kunskap är oftast relaterad till mänskliga handlingar. 

Information blir till kunskap när den tolkas av en människa och sätts i ett 

sammanhang (Nonaka, Toyama, Konno 2000). Data är symboler och behöver 

ett sammanhang för att betyda någonting (Bellinger, Castro, Mills 2004). 

Kunskap kan delas in i två typer, uttrycklig och tyst. Uttrycklig kunskap är 

data, vetenskapliga formler, specifikationer, manualer mm och kan därför 

behandlas, överföras och lagras ganska enkelt. Tyst kunskap är däremot svårare 

att överföra till andra eftersom det är en personlig och svår att sätta ord på. Det 

kan vara subjektiva insikter, intuitioner och föraningar i form av en handling, 

procedur, rutin, engagemang, ideal, värderingar mm. Den bästa kunskapen fås 

genom att kombinera den tysta och uttryckliga kunskapen (Nonaka, Toyama 

och Konno 2000).  

4.2.1 Erfarenhetsåterföring 

Omgivningens ökade krav på företagen och byggnaderna leder till att de måste 

hänga med för att inte tappa kvalitet och därmed kunder. Begreppet 

erfarenhetsåterföring används ofta utan egentlig medvetenhet om den korrekta 

innebörden. Det finns en tydlig koppling mellan kunskap och erfarenheter då 

tidigare erfarenheter bidrar till ökad kunskap. Däremot är andras noterade 

erfarenheter inte alls samma sak som kunskap. Till skillnad från information 

och data är kunskap mycket svårare att överföra mellan människor. Enbart när 

ett problem är identifierat kan erfarenheter eftersökas. Byggföretagen samlar 

ibland sina anställda för erfarenhetsåterföringar där de delar med sig av sina 

erfarenheter från byggtiden för att dra nytta av det i framtida projekt. Det blir 
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även vanligare att använda erfarenhetsåterföring när ett specifikt problem har 

uppstått för att på bästa sätt finna en lösning. Ofta är detta på individ och 

teamnivå. Utvecklingen har idag bidragit till att företagen även tar riktning mot 

en strategisk nivå i erfarenhetsåterföringen (Meiling, Lundkvist & Magnusson 

2011). 

4.2.2 Skapande av kunskap 

Processen för skapande av kunskap kan enligt Nonaka, Toyama och Konno 

(2000) betraktas som en modell bestående av tre delar; processen SECI, ”ba” 

och Kunskapstillgångar, se figur 8. 

 

(Bildkälla: Nonaka, Toyama och Konno (2000)) 

Figur 8: Figuren visar de tre delarna i den process som skapar kunskap 

enligt Nonaka, Toyama och Konno (2000). 

SECI  

SECI innebär en överföringsprocess av uttrycklig och tyst kunskap i olika 

strukturer. Överföringsprocessen kan ske på fyra olika sätt, genom 

socialisering, utläggning, kombination och internalisering. Vid socialisering 

skapas ny tyst kunskap genom gemensamma erfarenheter, att spendera tid 

tillsammans. Ett exempel på socialisering är lärlingsutbildningar där eleverna 
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får gå med erfarna yrkesmän och därmed erhålla tyst kunskap genom praktiska 

arbeten. Utläggning innebär tyst kunskap som formuleras till uttrycklig vilket 

innebär att andra kan ta del av den. Vid kombination omvandlas uttrycklig 

kunskap till mer komplex uttrycklig kunskap. Kunskapen samlas in från 

organisationen och kombineras, redigeras eller bearbetas för att bli till ny 

kunskap som kan spridas. Sammanfattande kunskap från många källor blir till 

ny kunskap som samtliga i en organisation kan ta del av. Internalisering 

omvandlar uttrycklig kunskap till tyst kunskap. Uttrycklig kunskap är skapad i 

en delad organisation och omvandlas till tyst kunskap av individer. Ungefär 

som learning-by-doing. Genom att läsa ett dokument om ett arbete och 

reflektera kan uttrycklig kunskap bli till tyst (Nonaka, Toyama och Konno 

2000). 

Ba 

”Ba” är japanska och betyder ungefär plats och syftar på att kunskap behöver 

ett sammanhang. Det kan förklaras som en plats där information kan tolkas och 

bli kunskap. Sociala, kulturella och historiska sammanhang är därför viktiga 

och ska ligga till grund för att kunna tolka information och skapa en betydelse. 

Fyra typer av ba, ursprunglig ba, dialogförande ba, systematiserings-ba och 

utövande ba. Den förstnämnda definieras som individuell och ansikte mot 

ansikte interaktioner. Det sker på en plats där de kan dela erfarenhet, känslor, 

mentala modeller men är främst ett sammanhang för socialisering. 

Dialogförande ba definieras av kollektiv och ansikte mot ansikte interaktioner 

och är en plats där mentala modeller och kunskaper delas och erbjuder plats för 

tolkningar. Systematiserings ba är kollektiv och virtuella interaktioner med 

kombination av befintlig utrycklig kunskap. Utövande ba är individuell och 

virtuell interaktion med plats för internalisering (Nonaka, Toyama och Konno 

2000). 

Kunskapstillgångar 

Kunskap är en av de viktigaste tillgångarna för att ett företag ska kunna nå 

framgång och vara konkurrenskraftiga. Idag saknas det system och verktyg för 

denna bedömning och hantering av kunskapstillgångar. För att enklare förstå 

skapandet av kunskapstillgångar kan de delas in i fyra kategorier; 

erfarenhetstillgångar, konceptuella kunskapstillgångar, systematisk 

kunskapstillgång och rutinkunskapstillgång (Nonaka, Toyama och Konno 

2000). 
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Erfarenhetskunskap består av delad tyst kunskap som byggts upp genom delad 

praktisk erfarenhet mellan de anställda i företaget eller organisationen. De blir 

svåra att förstå och utvärdera eftersom de är tysta. Företag bygger upp sina 

egna kunskapstillgångar genom erfarenheter. Därmed får de specifika 

tillgångar vilket ger konkurrensfördelar (Nonaka, Toyama och Konno 2000). 

Konceptuell kunskap är explicit kunskap som består av bilder, symboler och 

språk. Det är lättare att greppa jämfört med erfarenhetskunskapen men 

fortfarande svårt att förstå vad alla uppfattar och tolkar. Exempel på det kan 

vara det varumärkeskapital som kunden tolkar eller modeller som 

medarbetarna uppfattar (Nonaka, Toyama och Konno 2000). 

Systematisk kunskap är en klassificerad och sammansatt utrycklig kunskap 

som till exempel produktspecifikationer, handböcker och dokument. Där 

samlas den kunskap och information som behövs. Denna kunskap överförs 

relativt enkelt (Nonaka, Toyama och Konno 2000). 

Rutinkunskap är tyst kunskap som finns med i organisationen som åtgärder och 

rutiner. Den är praktiskt och delas genom ständiga övningar, tankemönster och 

åtgärder (Nonaka, Toyama och Konno 2000). 

Det är viktigt att ett företag har kontroll över de ovannämnda för att kunna 

skapa och nyttja kunskapen så effektivt som möjligt (Nonaka, Toyama och 

Konno 2000). 

4.3 Felteori 

Fel är svårt att definiera och har många liknande betydelser som brist, störning, 

avvikelse problem m.fl. Det beskriver icke-överensstämmelse med något till 

exempelvis krav eller behov (Josephson 1994). Enligt AB 04 definieras fel som 

”avvikelse som innebär att en del av entreprenad inte utförs alls eller inte 

utförts på kontraktsenligt sätt” (AB Svensk Byggtjänst och Föreningen 

Byggandets Kontraktskommitté, BBK 2004). 

Ett projekteringsfel uppstår då till exempel ett krav eller behov inte 

överensstämmer. Den mänskliga faktorn spelar till stor del in i orsaken till 

uppkomsten så som kommunikationsfel, stress och tidsbrist, kunskapsbrister, 

bristande styrning och ledarskap.  
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Vanligtvis förekommer fel av olika typ och grad. Likheten är dock den felkedja 

som uppstår. Felkedjan för ett fel är densamma oavsett vilken typ av fel det är. 

De fem stegen i kedjan är orsak, felagerande, fel, konsekvens och åtgärd. Ett 

fel har som minst en orsak men oftast fler (Josephson & Larsson 2001). 

4.3.1 Mänskliga fel 

De flesta fel har på något sätt en koppling eller orsak av mänskiga faktorer. Fel 

är ofrånkomliga och kommer alltid att uppstå i någon form eftersom vi är 

mänskliga. Däremot kan de reduceras då en stor del handlar om attityder och 

inställning. Mänskliga fel kan angripas på två sätt, med personligt angreppssätt 

och systematiskt angreppssätt, som har olika orsakssamband samt filosofier för 

felhantering (Reason 2000). 

Det personliga angreppssättet utgår från människans osäkra handlingar som 

mentala processer såsom glömska, ouppmärksamhet, dålig motivation, slarv, 

hänsynslöshet. Dess åtgärder syftar till att reducera de i det mänskliga 

beteendet i form av metoder riktade mot människors rädsla såsom upplärning, 

namngivning, beskyllning och hot om rättstvister. Metoden är känslomässigt 

tillfredställande eftersom en person eller grupp måste ha varit ansvarig för felet 

(Reason 2000). 

Det systematiska angreppssättet utgår från att människor gör fel och att fel 

förväntas även i alla organisationer. Därmed ses det inte som orsaker utan 

konsekvenser som är orsakade av organisatoriska processer. Försvaret när felen 

uppstår blir då en central tanke med fokus på varför det misslyckades snarare 

än vem som gjorde det (Reason 2000). 

Enligt James Reason kan en systemmodell för olyckor liknas vid en 

schweizerost. Strategier för att hindra uppkomst av fel finns i flera olika lager i 

form av larm, fysiska hinder, stopp och personlig tillförlitlig. Dessa kan liknas 

som skivor med många brister d.v.s. hål. Förekomsten av hål är ingen fara men 

om flera hål ligger på rad så inträffar ett fel. Det finns två anledningarna till 

dessa fel; aktiva och latenta förhållanden. Aktiva förhållanden är osäkra 

handlingar som begåtts av personer som har direkt kontakt med olika system. 

Latenta förhållanden kan förklaras som det oundvikliga och har två negativa 

effekter; det kan leda till fel och kan ligga vilande i systemet tills det att det 

kombineras med aktiva eller lokala fel för att skapa en olycka. Aktiva fel är 

svåra att förutse medan de latenta kan identifieras och åtgärdas i förväg 

(Reason 2000). 
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4.4 Entreprenadbesiktningar 

Besiktningar genomförs när byggnad eller del av byggnad är färdigställd för 

överlämnande. Besiktningar kan genomföras på olika sätt men beskrivs 

generellt i AB 04 enligt följande: 

”Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parternas sätt undersökas 

och bedömas i vad mån entreprenaden eller en del an den uppfyller 

kontraktsenliga fodringar. Besiktningsman ska upprätta besiktningsutlåtande. 

Fel som vid tiden för besiktningen finns på den besiktigade delen av 

entreprenaden skall antecknas i utlåtandet” (AB Svensk Byggtjänst och 

Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BBK 2004). 

Besiktningsutlåtandet som besiktningsmannen upprättar innehåller därmed 

noterade anmärkningar av de fel och brister som kvarstår vid besiktningen. 

Utlåtandet ska göras skriftligt och ange bland annat typ av besiktning, 

omfattning, tid, entreprenaden samt dess parter, uppgifter om 

besiktningsmannen, närvarande, de olika felen mm enligt AB 04 kapitel 7 § 14 

(AB Svensk Byggtjänst och Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BBK 

2004). 

4.5 Visuell planering 

Visuell planering, VP, är en planeringsprocess utvecklad av Toyota med syfte 

att minska projektledtiderna. Tanken var att öka produktiviteten genom ökat 

teamwork, ledarskap, motivation och självstyrning. Det ska även göra 

projektmål och ledningsuppgifter tydliga så att motivation ökar och bättre 

resultat uppnås. De tre nyckelorden för VP är lag- och samarbete, ledarskap 

samt kunskapsomsättning. VP ska vara ett diskussionsverktyg som tydligt visar 

vilka mål och planer som är aktuella. Post-it-lappar med information och frågor 

flyttas runt på olika tavlor längs väggarna. VP består av två delar 

målnedbrytning och den verkliga planen (Dalman 2005). 
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5 RESULTAT 

Resultatet beskriver projekteringen utifrån verklighetens perspektiv baserat på 

de besiktningsutlåtanden och intervjuer som genomförts. En sammanställning 

av produktionen samt projekteringens erfarenheter och åsikter. Här beskrivs 

även de åtgärder som förbättrar projekteringen och därmed reducerar 

projekteringsfelen. 

5.1 Besiktningsutlåtanden 

Vid undersökningen av fyra besiktningsutlåtanden, två totalentreprenader och 

två utförandeentreprenader, noterades de fel som troligtvis orsakats av 

projekteringen. Det visade sig främst vara kollisioner, att det inte byggts enligt 

ritning, saknade enheter samt felplaceringar som upprepade och kvarstående 

fel. Efter en kategorisering av samtliga fel sammanställdes dessa i tio olika 

kategorier, se bilaga 4. De största kategorierna visade sig vara olämpligt val av 

metod, felaktigt mått eller liknande, kollisioner/samordningsmissar och 

otydliga handlingar. 

5.2 Intervjuer 

Nedan redovisas det sammanfattade resultatet från de tretton intervjuer som 

genomfördes. De intervjuade respondenterna finns sammanställda i tabell 1 

nedan. 
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Tabell 1. De tretton intervjuade med angivna yrkesroller och antal år i 

branschen. 

Respondent nr. Yrkesroll Antal år i 

branschen 

1 Rörmontör och bas 33 år 

2 Installationssamordnare 3 år 

3 Snickare 6 år 

4 Projektledare el 37 år 

5 Arbetsledare 23 år 

6 Utvecklingsingenjör 30 år 

7 Arkitekt 40 år 

8 Projektchef 32 år 

9 VVS-konsult 24 år 

10 Projekteringsledare 13 år 

11 Projekteringsansvarig 30 år 

12 Uppdragsgivare el- och 

teleinstallationer 

26 år 

13 Projektledare 42 år 

 

5.2.1 Definiering 

Huvuddelen av produktionspersonalen ser negativt på projekteringen och syftar 

direkt på sina dåliga erfarenheter. Vanliga påståenden vid första frågan där de 

pratade fritt om projekteringsfel var:  

”Jag vet nog inget bygge i hela Sverige som det fungerar på. Ingen projekterig 

är bra och tidig.” 
(5)
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”Mina erfarenheter är att oftast det kommer ändringar på saker man byggt.” 
(3)

 

”Ibland kan föreskrivna tillvägagångssätt vara korkade.” 
(3)

 

”Sedan jag började i branschen så har det ju inte blivit någon förbättring på de 

felen som är.” 
(4)

 

Projektörerna har ett annat synsätt på projekteringen. De påstår också, likt 

produktionen, att projekteringen har stora brister och fel men tar mer fokus på 

att koppla in orsaker till felens uppkomst. Exempel på detta följer nedan. 

”Jag tycker att man kan säga att projekteringsprocessen i sig, den innehåller ju 

en väldigt massa felaktigheter. Om man tittar inne i projekteringsprocessen, 

inte felen som blir sen, då kan man väl säga att den allra största boven i dramat, 

det är ju att deltagarna i processen inte går i takt.” 
(11)

 

”Mycket som ligger till grund för projekteringsfel är brist på information, brist 

på ordning och reda, oförståelse för behov att hålla ordning och reda.” 
(12)

 

Samtliga i produktionen kunde direkt ange vad ett projekteringsfel var medan 

de i projekteringen gärna sökte en definition och menade att termen bör beaktas 

och klargöras innan den tillämpas. Det är svårt att definiera vad som är ett 

projekteringsfel och inte. Under projekteringsprocessen är meningen att olika 

lösningar ska testas och då uppstår lätt fel. Så länge handlingarna inte är 

stämplade bygglovshandlingar kanske de inte kan ses som ett 

projekteringsfel!? 

Huvuddelen av de intervjuade påstod att projekteringsfel uppstår dagligen i 

mer eller mindre allvarliga former och att det därav är viktigt att fokusera på en 

förbättring. Brister i projekteringen är även orsaken till mycket onödigt arbete 

som förekommer. 

Vid bristande projektering och missar är produktionen inte sena med att 

klargöra sina klagomål samt åsikter till projekteringsledningen. En 

installationssamordnare utryckte ”När det går dåligt får de höra det är det bra 

så får de inte höra någonting. Det är som alltid, ingen som klagar är det bästa 

beröm man kan få.” 
(2)

 Produktionen är raka på sin sak och menar egentligen 

att projekteringen är onödig, de vill bara ha handlingarna snabbt så att de kan 

bygga. 
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5.2.2 Förekommande projekteringsfel 

Sammanställningen av matrisen (fråga nr 4) visade att de vanligast 

förekommande projekteringsfelen var kollision/samordningsmissar och otydlig 

handling, se bilaga 3. Kollision/samordningsmissar orsakas främst av bristande 

kommunikation och samordning, se figur 9. Otydlig handling orsakas av 

kompetensbrist och till viss del bristande engagemang, stress och tidsbrist, se 

figur 10. Även försenad handling och ändrade uppgifter var fel som ofta 

förekom på byggena. 
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Figur 9:  Orsakerna, fördelat i procent, till kollisions- och 

samordningsmissar i ritningar/handlingar. Bristande 

kommunikation & samordning var den största orsaken. 
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Figur 10:  Orsakerna, fördelat i procent, till otydlig ritning/handling. 

Kompetensbrist var den största orsaken. 
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Återkommande fel 

Huvuddelen påstod att samma typer av fel återkommer, både mellan olika 

projekt och mellan likadana våningsplan i projekt. Fel mellan olika 

våningsplan löses oftast efter det första uppdagade felet. Sedan användas 

samma lösning på nästkommande våningsplan. 

Fördelning 

Produktionen upplever att de flesta projekteringsfelen uppstår i början av 

projekten när nya moment ska påbörjas och innan tillvägagångssätten och 

rutiner hittats. Projekteringen ser en jämnare fördelning, vilket inte är så 

konstigt, eftersom de kontinuerligt arbetar med uppdateringar och 

framställning av nya handlingar. Vid större projekt får de även feedback från 

flera olika arbetsledare och platschefer. 

Stora och små projekteringsfel 

Storleken på projekteringsfelen var svårdefinierat och ingen visste säkert om 

det ens var någon skillnad. Huvuddelen trodde dock att det var fler fel på de 

större projekten eller ingen skillnad alls. Sett till typ av fel såg de ingen större 

skillnad utan menade snarare att det berodde på komplexiteten i projektet. I de 

små projekten blir det mer fokus på detaljer och i de stora mer övergripande. 

Där hinner de inte lägga så mycket tid på detaljerna utan förlitar sig på att det 

ändå fungerar. 

Entreprenadformer 

Vid jämförelser av olika entreprenadformer ansågs en totalentreprenad vara 

enklare med färre handlingar och mer fokus på bygg. En totalentreprenad kan 

även korta ner tiden på projektet i jämförelse med en utförandeentreprenad. 

Utförandeentreprenader ses som onödigt överritade och har inte fokus på 

produktionen i samma utsträckning. Det är dock en säkrare entreprenadform 

eftersom samtliga handlingar ritas igenom innan byggstart. Ingen av de 

intervjuade såg någon skillnad i antalet fel. Dock upplevs det, för 

produktionen, som fler fel vid en totalentreprenad eftersom de ofta är med och 

granskar handlingarna i tidiga skeden. För de färdiga handlingarna märks ingen 

större skillnad. Ofta är det då produktionen sker parallellt med projekteringen 

som mycket fel och oklarheter dyker upp. 
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Merparten anser att det är samma typer av fel om uppstår vid de olika 

entreprenadformerna. Det är svårt att se någon större skillnad mer än att 

förståelsen blir större då de ritar åt sig själva. Entreprenadformerna ger dock 

olika ekonomiska konsekvenser. Ett projekteringsfel vid en totalentreprenad 

kostar pengar för entreprenören att åtgärda men vid en utförandeentreprenad så 

är det beställaren som får stå för kostnaderna. Felen kan hanteras snabbare vid 

en totalentreprenad eftersom entreprenören då äger problemet. Alternativet är 

att felen löses självmant på plats.  

En VVS-konsult utryckte ”Sedan en annan sak är ju att entreprenörerna, när det 

är en TE då klarar de sig nästan utan några handlingar överhuvudtaget.” 
(9)

 

Entreprenören är duktig på att finna egna lösningar på problem. Det är inte 

heller lika viktigt att handlingarna är helt korrekta vid en totalentreprenad 

eftersom de enkelt kan uppdateras och inte är upprättade via beställaren. Vid 

utförandeentreprenader blir felhanteringen mer korrekt, beställaren måste få in 

en anmälan om felet men det tar längre tid att hantera.  

Ett alternativ till de två entreprenadformerna som nämnts under enstaka 

intervjuer är samverkansprojekt. Det är en relativt ny upphandlingsform där 

byggherren, entreprenören och arkitekten sitter på samma sida av bordet och 

arbetar tillsammans. Det är ett bra sätt att få entreprenören med i tidig 

projektering, få ett anpassat byggarbetssätt och låta de vara med och styra. 

Problemet är dock det ringa intresset hos produktionen vilket medför att det 

inte är meningsfullt att utföra. 

5.2.3 Påverkan 

Projekteringsfelens största påverkan är, enligt samtliga, de ekonomiska 

konsekvenserna. Många hävdade även att mycket tid går till hantering och 

lösning av problemet, tid är ju också pengar. Hur omfattande påverkan blir 

varierar på projekteringsfelets omfattning. Det kan leda till långa väntetider 

som orsakar tidspress och i värsta fall fördröjningar, om det påverkar 

nästkommande aktivitet. 

Stämningen hos yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen försämras avsevärt om de 

tvingas riva och göra om. Det är ett otacksamt arbete och utförs oftast sämre 

andra gången. Till slut skapas en osäkerhet om de ska våga lita på handlingarna 

eller inte. Arbetsledningen tappar fokus på styrningen eftersom de inte kan 

ligga steget före i planeringen och sist men inte minst tar det kraft samt energi 

från samtliga involverade. 
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Ibland sker felen på bekostnad av funktionen och designen. Till exempel så kan 

undertaket behöva sänkas eller hål borras där det egentligen inte var menat 

enligt handling. Det är tråkigt om det går ut över slutanvändaren, att kunden 

blir missnöjd med resultatet. Ett icke korrekt resultat kan skapa dåligt rykte 

vilket medför att kunderna går förlorade. Det värsta scenariot är om 

arbetsmiljön påverkas så att risken för olyckor ökar. 

5.2.4 Hanteringsprocessen 

Upptäckt 

Projekteringsfelen upptäcks på olika sätt i varierande skeden. Innan byggstart 

brukar lagbasen gå igenom handlingarna, då upptäcks också fel. 

Projekteringsfel i produktionsskedet upptäcks ofta av yrkesarbetarna på 

byggarbetsplatsen. Med lite tur syns det direkt på ritningen innan aktiviteten 

har påbörjas men det händer också att det kan upptäckas mitt i utförandet när 

de börjar titta lite noggrannare på handlingarna. Även produktionsledningen 

brukar kunna hitta projekteringsfel när de, i planeringssyfte, mängdar olika 

volymer och areor. Vid trånga sektorer eller om något bara känns fel på 

ritningarna kan det vara läge att göra ytterligare granskningar för att undvika 

fel.  

Konsulterna hittar största delen av missarna vid interngranskningar, innan de 

skickar ut handlingarna. Det är även fördelaktigt om en utomstående person, 

som inte har med projektet att göra, kan hjälpa till med granskningen för att se 

arbetet från en annan synvinkel. 

I övrigt är det vid granskningar i form av 3D-granskning, samgranskningar, 

byggnadsgranskningar av handlingarna som stor del av projekteringsfelen 

upptäcks. 

Hanteringsprocessen 

Vid TE görs flertalet granskningar av handlingarna, med syftet att upptäcka 

ytterligare fel, så att en korrigering kan utföras innan det kommer ut som en 

bygghandling. Vid riktigt stora projekt kan även en funktionssamordnare vara 

med och granska handlingarna på detaljnivå. I sämsta fall upptäcks fel när 

produktionen är i full gång och det är då stora tids- samt kostnadskonsekvenser 

uppstår. När ett projekteringsfel har identifierats måste det givetvis rättas till. 



Felreducering i  projekteringsprocessen 

40 

 

Hanteringen ser olika ut beroende på projekteringsfelet och vilken 

entreprenadform som upphandlats, nedan studeras enbart totalentreprenaden. 

Det tar längre tid att uppdatera en ritning än att få produktionen att byta 

arbetssätt. Därför löses ofta problemen istället på plats. Med ett foto eller 

beskrivning får konsulten revidera och sedan skicka ut nya PM. Det går även 

fortare att lösa problemet om produktionen och projekteringen känner 

varandra. Då kan det räcka med ett OK för att sedan köra på i full 

produktionshastighet igen. Det kostar vanligtvis mer att inte ta ett beslut, om 

det leder till stopp i produktionen. Det beror också lite på vad och hur mycket 

som bromsas i produktionen. När projekteringsfelen gäller installationer är det 

den samordningsansvarige på platsen som ser till att problemet blir löst. 

Problemen och frågorna ska alltid gå vägen via installationssamordnaren. 

Kontinuerliga uppföljningsmöten hålls på installationssidan för att se om felen 

har åtgärdats ritningsmässigt genom att studera 3D-modeller. Viktigt att påpeka 

är att detta arbetssätt, då egna beslut fattas, endast bör tillämpas vid en 

totalentreprenad. Naturligtvis ska besluten helst gå ”den långa vägen” via 

konsulterna. Ett byggtekniskt projekteringsfel som uppstått ute på bygget tas 

med in till kontoret med syfte att få den förankrad. Har inte platschefen svaret 

vidarebefordras frågan till konsulten eller löses på plats. I annat fall åtgärdar 

projektörerna felen efter tips från produktionen eller på eget bevåg. 

Revideringar av handlingarna kommer ibland när arbetet redan är utfört. I vissa 

fall byggs det om, i andra fall får konsulten en bild på hur det blev. För de 

större projekten finns specifika system för hur fel ska hanteras och lösas. Vid 

mindre projekt skickas det oftast via mail, snabbt och enkelt. 

Den inövade kommunikationen från produktionssidan, när ett fel har uppstått, 

är fråga-svar, i olika strukturer och varianter. Syftet är att kommunicera kring 

frågetecken i handlingarna. Erfarenheterna från produktionssidan är att 

frågorna sällan besvaras. 

När felet registreras hos konsulterna, tar de reda på orsak och verkan så att det 

inte ska hända igen, slutligen löses problemet. Sedan om det följs till 100 % är 

en annan sak. 

Fel som uppstår eller handlingar som inte är korrekta ska uppdateras. Denna 

uppdatering kostar pengar och någonstans finns även en brytpunkt. 

Projekteringen får inte kosta mer än utförandet. 
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Projekteringsledarens roll 

Projekteringsledarens uppgift, när ett projekteringsfel uppstår, är att se till så 

gruppen löser problemet, konsulterna träffas och pratar med varandra. 

Projekteringsledaren ska få information att flöda. Ibland blir det mycket 

information vilket kan vara svårt att hantera. Dels är det hur konsulterna styrs 

och vilka förutsättningar som ges. De måste bland annat ha en rimlig tidsram 

och få beslut i rätt ordning. Då kan det vara bra att fråga sig själv vilka 

förutsättningar som givits för att genomföra ett bra jobb. Det är avgörande för 

att överhuvudtaget lyckas. Innan projekteringen börjar är det bra om 

konsulterna tillsammans, i en kreativ fas, själva kan vara med och identifiera 

vilka förutsättningar som behövs. Då är det enklare att sedan gå hem och rita 

utifrån det överenskomna. Projekteringen genomförs av en orsak, för att 

yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen ska ha någonting korrekt att bygga efter. 

Trots det klagar ofta produktionen och tycker att det är fel på handlingarna 

samt att allt inte framgår. Därför är det bra om projekteringsledaren 

tillsammans med produktionen kan enas om en standard som ska hållas på 

ritningarna gällande mått, förkortningar mm. Denna standard förmedlas och 

följs sedan av konsulterna. Projekteringsledning kan sammanfattas som två 

viktiga faktorer, det är erfarenhet och ledarskap. 

5.2.5 Orsaker 

Orsakerna till felens uppkomst är inte specifikt för ett visst fel utan kan variera 

beroende på situationen. Nedan studeras vanligt förekommande orsaker som 

bristande kommunikation, bristande engagemang, bristande styrning och 

ledarskap, kompetensbrist, stress och tidsbrist samt brister i datorverktygen 

som baseras på del 2 i intervjuerna. 

Bristande kommunikation och samordning 

Bristande kommunikation ansågs som en av de största orsakerna till 

uppkomsten av kollisions/samordningsmissar. Ofta har konsulterna kanske 

dålig information redan från början. Även projekteringsledarna menar att det 

kan vara de som har dålig ”input” till konsulterna. De ger dåligt underlag samt 

beskriver inte vad som eftersträvas och då är det inte lätt att upprätta korrekta 

handlingar. Det finns fall där de efter ett eller två samgranskningsmöten nöjer 

sig med projekteringen. De gör helt enkelt en lite halvtafflig chansning på att 
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det är klart och då brister det i samordningen mellan handlingarna. Den 

bristande kommunikation och samordningen kan även kopplas samman med 

stress och tidsbrist. Det uppstår problem med att sprida information om det är 

stressigt. Konsulterna och projekteringsledarna hinner inte prata med varandra 

sinsemellan. De kontrollerar för lite med varandra, exempelvis vid kollisioner. 

Ett konkret exempel på dålig kommunikation är då Rör och Ventilation har 

samma konsult och det i alla fall uppstår kollisioner mellan dessa. Ytterligare 

orsaker är att A-ritningarna, som är underlaget för de andra handlingarna, inte 

ifrågasätts. Om exempelvis ett schakt är för litet görs försök till att trycka in 

samtliga installationer vilket ofta leder till kollisioner. 

Vid ett uppdagat fel är det många gånger bara den ansvarige som kommer ut 

och tittar. Den som ritar får i sin tur bara en beskrivning. Processen blir då 

riskabel eftersom det kan leda till missförstånd på grund av dålig 

kommunikation. 

Bristande engagemang 

Det bristande engagemanget beskrivs idag som generellt ganska dåligt bland 

konsulterna och är en av de större orsakerna till projekteringsfelen. Även om 

enbart en mindre grupp inte visar engagemang bidrar det till dålig stämning i 

gruppen och bromsar arbetet. Ett sammanfattande intryck från 

projekteringssidan är att vissa konsulter ibland inte tillför någonting på mötena, 

rycker på axlarna, skyller på varandra och tycker inte att det gjort fel. Det 

upplevs som att vissa bara gör sina åtta timmar för att de måste och sedan går 

hem. De vill och förstår inte alltid konsekvenserna av ett projekteringsfel. 

Några i produktionen hade intrycket av att fel som uppstår ofta inte åtgärdas, 

att konsulterna ger ett intryck av att det inte är så allvarligt och förlitar sig på 

att det löses på plats. 

Dåligt ledarskap och otydlighet från cheferna kan orsaka ett bristande 

engagemang. Bristande engagemang kan även kopplas samman med stress och 

tidsbrist. Engagemanget brister för att tid istället läggs på ett annat projekt som 

kanske är mer spännande. Det nämndes även att engagemanget har en tydlig 

koppling till generationer. Ju yngre, desto mindre viktigt är arbetet och därmed 

lägre engagemang. Den yngre generationen har mer på agendan efter jobbet 

och mycket annat i omgivningen engagerar vilket bidrar till distraktion. Det 

kan också vara kopplat till konjunkturläget i Stockholm. Idag är det hugg om 

folk mellan branscherna och passar det inte är det enkelt att byta jobb. 

Bristande engagemang är på det personliga planet och blir svårt att förstå för en 

som är engagerad och brinner för sitt yrke. 
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Bristande styrning och ledarskap 

Bristande styrning och ledarskap är till stor del sammankopplat till 

projekteringsledningen men även ledningen i de enskilda konsultföretagen. 

Ledarskap och projekteringsledningens arbetssätt sammanfattas kort som A 

och O för en lyckad projektering. Finns brister i styrningen så brister det i 

projekteringen. Det går inte bara att handla upp konsulter och tro att de sköter 

sig själva. Konsultupphandlingen styr hela arbetet, där sätts ramarna och talas 

om vad som förväntas. En projekteringsledare ska enbart vara en motor som är 

tydlig och säger ifrån när det behövs. Saknas ledarskapskompetensen som 

fordras så brister styrningen. En annan anledning kan vara att projektledarna 

har för många projekt i luften. De kan ansvara för flertalet projekt, visserligen 

är de i olika skeden men kan röra till det ganska ordentligt. 

Kompetensbrist  

Kompetensbrist visade sig vara en av de större orsakerna till 

projekteringsfelen. De flesta menar, att de som gör handlingarna har för låg 

kompetens. Produktionsledningen menar att det påvisas bland annat när de 

väljer felaktiga material och frågar saker som är självklara, kunskap som de 

borde ha. Problemet med många installationer är att det ser ut att fungera på en 

ritning men fallerar i verkligheten. En bidragande orsak till det är att 

konsulterna inte har tillräckligt mycket praktisk kunskap att tillämpa. Många av 

dem har ingen erfarenhet av varken byggen, mottagaren, systemet och 

användningen av handlingen. Den enda kontakten med produktionen är de 

frågor som ställs via fråga-svar och de fel som uppstår. Därmed har de 

svårigheter med att förstå konsekvenserna av ett fel. Konsulterna har en 

tendens att inte vilja komma ut och kika i produktionen. De saknar praktisk 

kunskap och erfarenhet från produktionen och de går miste om känslan för hur 

det är på byggena. En anledning kan vara att de inte får betalt för den tiden, 

företagen vill inte betala för att de ska åka ut. 

Speciellt de unga och nyexaminerade har lite erfarenhet av slutprodukten och 

därmed låg kompetens i det perspektivet. De kan vara duktiga CAD-ritare, 

kunniga vid hantering av moderna verktyg men saknar fortfarande den viktiga 

kunskapen om produktionen och hur det går till i byggsvängen.  

I dagsläget delas kompetens mellan yrkesgrupper i väldigt låg omfattning.  



Felreducering i  projekteringsprocessen 

44 

 

Stress och tidsbrist 

En orsak som ständigt återkommer och ger upphov till andra orsaker är stress 

och tidsbrist. Stress och tidsbrist är en allmän tendens i dagens samhälle och 

anges som en av de vanligaste orsakerna till uppkomsten av projekteringsfel. 

Tempot har skruvats upp och detta speglas tydligt även i byggbranschen. Allt 

ska gå fort, projektering som produktion. Ofta händer det att konsulterna inte 

hinner med egenkontrollerna, de gör färdigt och skickar ut handlingarna utan 

underskrift. När en byggnad ska upprättas skickas en förfrågan ut. Svar tas in i 

form av anbud och en entreprenör tilldelas jobbet. Ett slutdatum och inflyttning 

är redan bestämd och det ska mycket till för att detta ska ändras. Sedan är det 

alltid problem med att komma igång, förutsättningar ska anges och konsulter 

ska upphandlas. Slutligen, med några månaders förseningar, ska samma sluttid 

hållas. I och med denna utdragna process uppstår förseningar som leder till 

stress och tidsbrist, framförallt mot slutet av projektet. De klassiska 

projekteringsmissarna uppstår i sista projekteringsskedet när bygghandlingarna 

upprättas. Det gäller även att ha en bra styrning och ledarskap så att en rimlig 

budget kan upprättas för att slippa stress. Konsulterna tar ibland på sig för 

många uppdrag vilket kan orsaka stress. Även bristen på ingenjörer i samhället 

kan vara kopplat till att alla idag har mycket att göra. Kunderna vill ha sina 

byggnader snabbt och förstår inte att det tar tid att projektera samt bygga. Även 

beställaren saknar medvetenhet om omfattningen för projekteringen. Hela 

kedjan är för slapphänt och produktionen samt projekteringen vågar inte stå på 

sig om de orimliga tiderna. Formerna av slarvfel är direkt kopplade till att 

ingen tar sig tid. Lite tidsbrist behöver inte alltid vara negativt utan kan ibland 

behövas för att kunna producera bättre. 

Brister i datorverktygen 

En annan orsak till feluppkomsten är okunskapen om de nya datorverktygen i 

projekteringen. Dagens projektering håller på att få en annan typ av 

problematik, fel som vi inte riktigt har grepp om. Sett till antalet fel kommer 

det förmodligen att minska med hjälp av datorverktygen men en annan typ av 

fel håller på att uppdagas. 

En stor risk är den felaktiga informationen i 3D-modellerna, gammal 

information som ligger kvar. Ju mer information i modellerna, desto större risk 

för fel.  Bekymmer ligger även i att ytorna blir för teoretiska, bland annat när 

det gäller schaktstorlekar. Som tidigare nämnt får det teoretiskt plats på 

ritningen och i modellen men inte i praktiken. Problematiken med dagens el- 

och VVS-ritningar är de dragningar som enbart visas med symboler för 
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ungefärligt montage. Det finns inte definierat exakt läge och var stråken ska gå 

utan är mer som ett förslag. De ska sedan kunna dra installationerna efter egen 

förmåga utifrån hur verkligheten ser ut vilket ofta innebär kollisioner om de 

inte skulle dra som det är ritat. Syftet med 3D-granskningen försvinner och 

känns onödig om det ändå inte ska montera enligt handling. 

CAD ses också som ett dåligt verktyg på så sätt att skisserna försvinner. En 

handskiss visar idéskapande, CAD signalerar färdig handling även fast det 

kanske inte är det. Projekteringen kan gå långt innan felen upptäcks. 3D, 4D 

och 5D går inte att göra på halvkomplett förfrågningsunderlag, då blir det fel i 

mängderna, så handlingarna måste vara bättre. För att använda den nya 

tekniken ställs andra krav på modellernas riktighet. Därmed ökar pressen på att 

börja projektera tidigare vilket även kräver en kulturförändring, vi är lite i en 

övergångsfas just nu. Alla använder heller inte 3D ännu vilket komplicerar 

eftersom det inte går att koppla samman och kontrollera kollisioner.  

Entreprenören ställer heller inga krav på projektörerna, vad som ska levereras 

för att det ska kunna samgranskas.  

Tyvärr görs stora missar och det slarvas trots möjligheterna med 

datorverktygen men om det orsakas av slarv eller ovilja är svårt att svara på. 

Övriga orsaker 

Orsakerna kan vara många och huvuddelen har gärna en åsikt om detta. Andra 

orsaker som togs upp vid intervjuerna följer nedan. 

 Projektörerna vet inte alltid hur det befintliga ser ut, de gissar sig då 

fram och då blir det fel.  

 Projekteringen prioriterar fel saker, handlingar som produktionen 

inte har någon användning av. 

 Det beror på vem som utför projekteringen. 

 Den mänskliga faktorn, vi är inga programmerade robotar. 

 Problem ligger i sättet som vi projekterar, alla går hem till sig och 

ritar utifrån sina behov innan det samgranskas. 

 Deltagarna i processen går inte i takt. 

 Brist på information, brist på ordning och reda samt oförståelse för 

behovet att hålla ordning och reda. 
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5.2.6 Förbättringar 

Möjligheterna till förbättring, i projekteringen, så att felen reduceras är många. 

Förbättringar och åtgärder till orsakerna som förekommer sammanställs nedan. 

Bristande kommunikation och samordning 

Kommunikation är en egen lära i sig, hur kommunikation sker direkt och 

indirekt, vilket inte alltid är helt lätt. Det handlar mycket om att genom 

kommunikation kunna leda folk i rätt riktning. Bristande kommunikation i 

förståelse till att alla är olika lider byggbranschen av och det måste arbetas 

vidare med. Det skulle behövas mer förståelse för varandras yrken och 

förutsättningar i byggbranschen.  

Genom att vara tydlig och noggrann i sättet vi kommunicerar undviks onödiga 

fel. Det hade varit värdefullt om konsulterna kunde sitta i anslutning till bygget 

för att enklare kunna prata och reda ut problem. Det är viktigt att 

kommunikationen sker mellan rätt personer. Främst handlar det om den som 

ska utföra arbetet och den ansvarige. Om en konsult pratar direkt med 

produktionen, om en teknisk detalj, blir den utformad enligt överenskommelse, 

utan onödiga missförstånd och ett bättre resultat uppnås. Arbetet förenklas, de 

hittar saker tidigare och löpande, samtidigt får de förståelse för varandras 

problemställningar, vilket de även kan ta lärdom av. Det blir dock mer 

komplext vid stora projekt men enklare vid mindre.  

Handlingarna måste ha nått en viss mognadsgrad för att kunna ta i synpunkter 

och problemställningen måste vara klar. Idag är det inte förrän problemen 

redan uppstått som produktionen kontaktar projektörerna. Det ska istället vara i 

förebyggande syfte. Viktigt är att allt informeras till projekteringsledaren som 

ser konsekvenserna i helhet. 

För att underlätta kommunikationen har det vid några få projekt använts 

grundkoncept för utformningen, en plattform som används vid projekteringen 

för att inte behöva ”uppfinna hjulet varje gång”. Ett exempel på det är 

ytskiktsgestaltning med fyra olika alternativ för bland annat väggkulör, golv, 

tak, belysning, vilket effektiviserar och standardiserar processen. Bilindustrin 

är ett bra exempel på de som kommit långt i den utvecklingen. Det är svårt att 

standardisera byggnader eftersom de ofta är så pass unika men i viss 

utsträckning kan det vara till en fördel.  
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Bristande engagemang 

Genom att få ut konsulterna på byggarbetsplatsen oftare kanske de kan bli mer 

engagerade, när de ser hur det ser ut och fungerar i verkligheten. När de får se 

bygget de ritat kanske det skapar en aha-upplevelse. Det handlar också om att 

ha koll på vad de andra gör. Visuell planering är en bra metod för att öka 

engagemanget och beskrivs mer längre fram i resultatdelen. 

Bristande styrning och ledarskap 

Det är till fördel att låta projekteringsledare med erfarenhet, oftast är det de lite 

äldre som har mer ”kött på benen”, ansvara för projekteringen och styra de 

andra. Rollen som projekteringsledare är normalt inget för en nybörjare och 

kräver både ledarförmåga, erfarenhet och kompetens. Projekteringsledarna 

måste bli bättre på att leda jobbet och ställa krav. Det kanske vore nyttigt, likt 

konsulterna, att komma ut och stämma av verkligheten på bygget ibland. Alla 

ledare/chefer bör kontinuerligt gå ledarskapsutbildningar. De behöver ha en bra 

grund att stå på och det märks en förändring efter kurserna. Allt fler känner sig 

trygga i rollen som ledare. Huvudsaken är att kunna leda alla så att konsulterna 

gör rätt saker. Konsulterna måste sedan ta mer ansvar för de upprättade 

handlingarna.  

Kompetensbrist 

Samtliga intervjuade är överens om att projekteringen skulle bli bättre om 

konsulterna samt projekteringsledningen hade mer kunskap och erfarenhet om 

produktionen. Produktionskunskapen ökas på bästa sätt genom att tvinga ut 

dessa i verkligheten på byggarbetsplatserna. Några år som arbetsledare i 

produktionen skadar inte. Då skulle de lära sig hur det är på bygget och 

småsaker som till exempel namn på material. Även utökad kunskap gällande 

ytor och volymer i verkligheten, att det teoretiska inte alltid fungerar och då få 

bort de små marginalerna. Konsulterna får en förstående för hur beroende 

produktionen är av bra handlingar. Låt de sedan kontinuerligt få se vad 

resultatet blir. Ett utökat kunskapsutbyte mellan konsulterna och platschef samt 

projektledare gällande metodval och material är till stor fördel för 

kompetensen. Som konsult är det svårt att hänga med i materialutvecklingen 

men entreprenörerna stöter på och testar produkter dagligen, den 

erfarenhetsåterföringen är enligt konsulterna ovärderlig. Det leder till 

samarbeten samt kunskapsutbyte mellan produktion och projektering. 
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Konsulterna och projekteringsledningen bör utbilda sig mer, ibland hittar de på 

lösningar som inte håller. Kurser genomförs, det utbildas internt och externt 

men det är viktigt att också höja nivån och utveckla utbildningarna. Det vore 

bra om exempelvis arkitekterna kunde läsa mer installationsteknik och 

installatörerna mer arkitektur för att förstå varandra. I övrigt är det lärande i 

jobbet, genom att aktivt och praktiskt arbeta med frågorna individuellt för att 

öka kompetensen.  Projekteringsledare bör vara mer rutinerade än vad de är 

idag, det är inget jobb för en ung och oerfaren person. Det är svårt att se 

helheten, det kommer efter hand med erfarenheterna. En ny projekteringsledare 

skolas in i yrket med lämpliga arbetsuppgifter i processen så att de får en 

inblick och kunskap i projekteringen. Sedan får de successivt arbeta sig uppåt 

och få mer ansvar och större delar med tiden. Förmodligen är entreprenörerna 

bra projekteringsledare. De har stark drivkraft till att få bra handlingar. Den 

med starkast drivkraft brukar vara mest engagerad att det ska bli enligt önskan. 

För att underlätta projekteringen och korta ner startsträckorna kan team bildas 

för några års samarbete. Samarbetet bidrar till att de lär känna varandra, de kan 

byta kompetens, erfarenheter, lära av varandras arbetssätt och det skapas en 

bättre dialog. Det vore även till fördel om projekteringsgänget fanns med hela 

vägen i projekten på ett annat sätt än idag, det skulle höja både kvaliteten och 

kompetensen. Sett till ambitioner och visioner vore det bra om de som jobbar i 

processen hade en förankring i den efterföljande produktionsprocessen så att 

erfarenheter förs tillbaka och organisationen successivt växer.  

Inom företagen finns ofta kontaktpersoner som kan hjälpa till med 

projekteringsfrågor om det inte finns tillräckligt med kunskap.  

Stress och tidsbrist 

Det rådde delade meningar om hur projekteringen bör utvecklas för att 

reducera stress och tidsbrist. Några menade att projekteringen bör ligga tidigare 

än vad den gör i dagsläget då det många gånger går för fort i processen. Det 

som måste utvecklas och jobbas på är frågorna för att få tillräckligt med 

projekteringstid innan, entreprenören vill ju gärna börja bygga direkt de räknat 

hem jobbet. Idag blir det ofta stressigt med tanke på de byggtider som är. En 

annat förslag är att effektivisera de tider som finns och våga vara tuffare i 

förhandlingarna. Några menade även att kombinationen var det bästa, att börja 

jobba effektivare och planera projekten mer noggrant. Det är effektivare med 

mer projekteringstid innan, då behöver de bara fokusera på att producera sen. 

Ofta är det är en fråga om kvalitet, risker som tas på grund av de korta tiderna. 

Genom att genomföra de tidiga skedena på ett bra sätt minskar tidspressen. 
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Behovsanalyser talar om behovet och blir en bra grund för hela projekteringen 

och även för konsulterna som vet vad de ska göra i rätt tid. För att inte haka 

upp sig på problem är det bra att hålla den kreativa processen igång så länge 

som möjligt, gärna på stadiet med papper och penna. Det blir då som en lång 

process innan produkten visas och där det är viktigt att tänka på system, 

flödesschema och logistik. Det kostar onödiga pengar om beställaren inte vet 

vad han vill ha. Det är heller inte bra att bygga och projektera samtidigt. Vid 

kriser, i brist på tid, går det att hyra in ett bemanningsföretag med konsulter för 

att till exempel klara en deadline. Ytterligare en lösning på den tidspressade 

projekteringen är att etappindela projektet för att hinna med att upprätta 

bygghandlingar. På så vis kan en etapp byggas samtidigt som nästa etapp 

projekteras. Det kan dock leda till ökade kostnader och kännas tungt eftersom 

arbetet måste ”börja om från början” med nästa etapp när projekteringen är 

klar. 

5.2.7 Verktyg och hjälpmedel 

För att reducera ovanstående orsaker finns några färdiga verktyg och 

hjälpmedel som presenteras nedan. 

Feedback 

I dagsläget är feedbacken på projekteringen av varierande omfattning, alltifrån 

daglig feedback till att sällan få det. Både produktionen och projekteringen var 

i alla fall överens om att den feedbacken som ges omfattar det som inte 

fungerar. Det som går bra, beslut som tas och ritningar som levereras ges 

nästan ingen feedback på. ”Ingen som klagar är det bästa beröm man kan få”
(2)

 

menade en installationssamordnare. Produktionen ger feedback till 

projektörerna i den omfattningen att de talar om vad som är fel och ger förslag 

på lösningar. De känner sig dock gnälliga och tror att projekteringen mer tar 

det som kritik än feedback. Känslan är också att de lyssnar och tar till sig mer 

när en platschef lämnar feedback än om en arbetsledare gör det. Projekteringen 

ställer sig positiv till feedback. Det är betydelsefullt för att veta vad som 

fungerar och inte fungerar för att kunna bli bättre. Om feedbacken inte når 

projekteringen i ord, blir kvittot istället då det kommer tillbaka till 

konsultgruppen dvs. det som inte fungerat. Det kan vara känsligt att ge 

feedback om den är negativ. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort den 

positiva feedbacken. 
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Erfarenhetsåterföring 

Syftet med en uppföljning är att kunskapen därifrån ska komma till användning 

i framtida projekt. I det studerade företaget finns rutiner för 

erfarenhetsåterföring. Det finns av två typer, ett möte med projektörerna innan 

det är färdigprojekterat innan sista projekteringsmötet och sedan 

erfarenhetsåterföring till projektörerna när produkten är färdig. Sedan är det 

inte alltid som den rutinen följs till 100 %, byggföretagen har svårt för det. 

Erfarenheter stannar ofta hos enskilda individer, det är svårt att förmedla till 

nästa person och görs inte i någon strukturerad form. Därför är det viktigt att de 

som kommer till mötena är de som praktiskt ritar handlingarna. Alla som är 

med och ritar, projekteringsledare och även någon från produktionen bör 

närvara för att få bästa möjliga input.   Vid större möten kan det vara bra att ha 

en stående punkt i protokollet där bra och dåliga lösningar diskuteras. Därmed 

skapas förutsättningar för att undvika en upprepning av felen. Tyvärr rinner 

erfarenhetsåterföringen ofta ut i sanden, det prioriteras bort när andra stora 

frågor tas upp. Det är snarare vanligare med en kreativ överhöring mellan olika 

projekt vilket också är bra. Därför är det alltid viktigt att inte glömma bort den 

löpande dialogen under hela produktionen.  Erfarenheter från tidigare projekt 

finns oftast sparade i datorn eller i gamla pärmar så att de enkelt kan studeras 

vid liknande projekt. Denna erfarenhetsåterföring kan dock enbart spridas på 

det specifika företaget/kontoret. 

Det finns även brister i erfarenhetsåterföringen. Några uppfattade det som lite 

främmande, att de inte tror på det. Erfarenhetsåterföring kan behöva 

struktureras så konsulterna blir mer delaktiga. Kanske införa det redan i tidigt 

skede under projekteringsprocessen. Erfarenhetsåterföring som den är idag, 

mot slutet, blir svår eftersom det inte är samma produkt. Därför måste den 

göras i tid och inte flera månader efter att projektet är klart. Genom att tillämpa 

erfarenhetsåterföringen innan projektet startar kan kunskaper från liknande 

projekt som deltagarna varit med i tillämpas. Erfarenhetsåterföringen måste 

sedan ske kontinuerligt och i kortare omfattning än vad den är idag, förslagsvis 

läggas in som en stående punkt i mötesagendan då konsulterna träffas. Därmed 

ges möjligheterna att faktiskt lyckas hålla kvar och dra nytta av det, som en 

rutin. När produktionen startar är det bra om de kan komma ut och se 

verkligheten kopplat till dessa erfarenheter. Avslutningsvis bör en mer 

omfattande erfarenhetsåterföring hållas vid slutet av projektet då det kan 

diskuteras hur resultatet av produkten blev i verkligheten. Det kan även vara ett 

bra tillfälle för en social avslutning. 
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Erfarenhetsåterföringen får heller inte vara för komplex. Oftast kan det räcka 

med en enkel sammanställning med några saker som var bra och mindre bra.  

Erfarenhetsåterföring en är ett bra hjälpmedel och lösning för återkommande 

fel. Ett första möte med erfarenhetsåterföring hämtar erfarenheter från tidigare, 

liknande projekt som reducerar de återkommande felen mellan projekten. De 

kontinuerliga erfarenhetskollerna reducerar de återkommande felen i ett 

projekt, exempelvis mellan våningsplan.  

Konstruktörerna använder sig av en typ av erfarenhetsåterföring som kallas 

bygguppföljning efter projektet, något som både arkitekten och installatörerna 

skulle kunna införa.  

Granskning 

Granskningen är viktig och det är i denna process som betydande fel upptäcks. 

Av den anledningen är det betydelsefullt att avsätta mycket tid för att granska 

handlingar. Granskningar som förekommer är bland annat samgranskning, 

byggbarhetsgranskning m.fl. Genom löpande granskningsmöten och 

kontinuerliga samgranskningar av handlingarna kan projekteringsfel upptäckas 

tidigare än vad de gör idag. Uppskattningsvis upptäcks 20 % av felen vid 

granskning, resten ute i produktionen. Bättre kan det bli med mer engagemang 

och med hjälp av alla de fina verktyg som kan nyttjas. 

Det är bra om någon utomstående, som är kunnig, granskar handlingarna 

eftersom det är lätt att bli ”blind” på sitt eget arbete, en s.k. second opinion-

granskning. Därför är det betydande att få fram granskningsbara handlingar så 

tidigt som möjligt. Det är även bra att i ett tidigt skede börja studera de 

tidskritiska detaljerna för att se om de behöver åtgärdas. Vid trånga sektorer till 

exempel begränsade installationsutrymmen kan det vara bra att granska både 

en och två gånger för att se att allt fungerar.  

Produktionen besitter stor kunskap och därför är det fördelaktigt om 

platschefer, arbetsledare samt basar kan komma åt ritningarna i ett tidigare 

skede. Ännu bättre är det om någon från produktionen sitter med och granskar 

handlingarna. På så vis kan även viktig produktionserfarenhet tillämpas. Det 

allra bästa är om projekteringsledaren kan ta sig tid att sitta ner enskilt med 

någon från produktionen och granska handlingarna några dagar. Produktionen 

blir mer insatt i det som ska byggas och handlingarna får en extra granskning 

innan de hamnar ute i produktionen. Byggbarhetsgranskningar är ett annat sätt 
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att involvera produktionen i projekteringen. Då är de med redan i 

projekteringsprocessen, på ett lite annat sätt än vad som är standard idag, för att 

kunna tillföra viktiga produktionsdelar.  

Samordning av en färdig handling är knepig och många kollisioner uppstår. För 

att underlätta arbetet kan det istället delas upp i flera steg. Först utgår arbetet 

från en principskiss. Då kan till exempel systemen, stammen, uttag granskas så 

att det fungerar. På så vis blir det enklare att bara renrita sen. En bra grej är att 

börja rita i skissform och samordna vartefter, börja inte rita färdigt förrän det är 

helt klart vad som ska göras. Även samgranskningsprocessen kan utvecklas för 

att få ett bättre system och struktur. Processen kan brytas ner i bitar och göras 

till små paket. Det vore gynnsamt med en resurs som enbart drev en 

detaljprojektering med granskningar av byggtekniska detaljer och ansvarade 

för samordningen. 

Vid inköpen fås den första verkliga granskningen av materialvalet, dvs. hur 

komponenten fungerar. Projekteringsledningen försöker vara med i inköpen för 

att kunna bolla idéer och frågor samt även upptäcka vad som inte fungerar. Är 

de inte städade vid inköpen så följer de med in i produktionen, därför är 

inköpsprocessen viktig att vara med och stämma av i.  

Datorverktyg 

3D anses vara framtiden om det fungerar på ett smidigt sätt. Idag är 3D-

användningen en ovana men det tillämpas allt mer och mer.  De senaste åren 

har det blivit en stor ökning av 3D-modellering vilket effektivt eliminerar 

många fel. Samtidigt som fel försvinner genereras en annan typ av fel. Vid 

komplexa installationer tas en installationsexpert in som granskar i 3D på 

heltid i ett tidigt skede. Genom att simulera och testa olika lösningar kan den 

optimala lösningen hittas. ”I industribranschen testar de ungefär 250 lösningar 

innan de bestämmer sig. Det finns en undersökning. I byggbranschen testar 

man 2,5 tror jag att det var, olika varianter innan man spikar.” 
(6)

 Där finns 

mycket att förbättra. 

4D-visualisering är en bra metod där alla modeller kan sammanfogas och ge en 

överblick var kollisioner förekommer. Satsas det ordentligt på 

kollisionskontroller ska det rimligtvis inte uppstå några kollisioner i 

verkligheten, om det byggs enligt handling. Autodesk Navisworks har 

underlättat samordningen mycket och är ett bra verktyg om alla konsulter 

använder det.  
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BIM kopplar information i modellen som sedan kan tas ut på ett strukturerat 

sätt i form av mängder, antal, tidplan mm. Där finns stora potentialer för 

framtiden. Genom att koppla det till ett kalkylprogram kan kostnadsuppgifter 

gällande ändringar jämföras, som en öppen redovisning. Det skulle spara 

mycket tid, bland annat den tid som alla lägger på att mängda, eftersom 

informationen istället finns tillhandahållet i modellen. Sedan kan modellen 

kopplas till tidplanen för att se hur projektet växer fram. Följaktligen syns 

konsekvenserna på ett annat sätt. Visualiseringen gör det enklare att koppla 

samman det med verkligheten och det blir lättare att förstå.  

Andra verktyg som är till fördel i projekteringen är databaser för olika system. 

På så vis hålls bättre koll på produkter, till exempel dörrar. Arkitekten lägger 

först in grunddata, låskonsulten fyller i låsinformation, passeringssystem osv. 

Allt finns samlat på samma ställe och det blir enkelt att hitta.  Även 

samordnade servrar underlättar arbetet där alla ska kunna hämta, bifoga och 

hitta material. Det bör anskaffas ett system som kontinuerligt kan uppdatera 

informationen. Då syns även var alla andra är någonstans i processen. Även 

standardiserade mått och linkande är till stor fördel för konsulterna. 

Det finns program för det mesta och det kommer fler hela tiden. Våra verktyg 

utvecklas på gott och ont. Det är även en generationsfråga, de unga och 

nyanställda tar datorverktygen mer för givet.  

”Men det här handlar lite grann om en kulturförändring.”
 (6)

 ”Mellan 5-10 år 

innan vi använder verktygen fullt ut tror jag, det brukar alltid ta längre tid än 

vad man tror.”  
(6)

 

Egenkontroller 

Egenkontroller är ett bra hjälpmedel som ska ske fortlöpande för samtliga 

handlingar som upprättas. Syftet är att de ska skriva under att de har granskat 

sin egen modell utifrån sin egen förmåga. Två oberoende granskningar bör 

utföras, dels personen som gjort egenkontrollen och dels en leveranskontroll 

som den ansvarige konsulten granskat och godkänt. Problemet med 

egenkontroller är att det kan vara svårt att se sina egna fel.  

Utvecklingsingenjören menade att det var bättre för 20 år sedan ”Och det är ju 

lite det här med att man projektering i datorer, förr ritade man ju på pappersark 

och plastritningar och sådant. Då var det ju jättenoga... …när man gjort 
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någonting så fick man ju sätta sig hos chefen så granskade han den innan han 

skrev på den. Men det var säkert andra fel då.” 
(6)

 

Det blir inte riktigt samma sak vid projektering i datorer. Idag är vissa 

leveranser inte granskade alls, inte ens påskrivna. Orsaken till bristen kan vara 

lättillgängligheten att skicka en beskrivning via mail. Brådskar det på bygget 

mailar de en ritning så snabbt som möjligt och sedan byggs det utan att en 

egenkontroll utförts.  



  
 

55 

 

6 ANALYS 

Resultatet från föregående avsnitt samt forskningsfrågorna analyseras och 

förankras i den vetenskapliga teorin; kvalitetsteori, erfarenhetsåterföring, 

knowledge management samt felteori. 

Den huvudsakliga forskningsfrågan gällande förbättringsarbetet, för att uppnå 

en reducering av projekteringsfel grundas på kvalitetsteorin. Svaret förankrar 

sig bland annat i de fyra strategierna för kvalitets- och verksamhets-

utvecklingsarbete. Även den viktiga ledarrollen som är i behov av kontinuerlig 

utveckling stöds av teorin. Ledarskap är A och O gällande projektering och 

även vid ett förändringsarbete. Enligt Sörqvist (2004) kan en bra ledare 

motivera sina medarbetare så att bättre resultat uppnås och göra 

förändringsarbetet till någonting attraktivt genom starka drivkrafter. TQM är 

ett bra hjälpmedel för ledare att lyckas med ständiga förbättringar för ett 

stödjande ledarskap. 

Kvalitetssystem medför och säkerställer nivån på projekteringen. (Sörqvist 

2004) Samtliga ingående delar i TQM är relevanta för en bra projektering med 

syfte att höja kvaliteten. En hög kvalitet på projekteringen leder till färre fel 

och därmed ett bättre resultat. Tidplanen kan följas och det byggs enligt 

bygghandling, utan bekymmer. Ett bra resultat leder till nöjdare kunder vilket 

blir viktigt då kunderna gör att företaget kan existera (Frid 1997). Nöjdare 

kunder blir en av de positiva följderna vid förbättringsarbetet av 

projekteringen.  

Upprättande av byggnader rör sig om stora summor pengar och ett tidigare 

utfört arbete kan vara avgörande gällande framtida jobb. Beställarna anlitar 

ofta samma företag om de gjort ett bra arbete tidigare. Fokusering på kunderna 

innefattar även den ena följdfrågan, vilken påverkan felen får för 

slutanvändaren och kan sammankopplas med strategin om kundorientering. 

Genom att lägga stort fokus på de tidiga skedena är chansen större att kunden 

får det som önskas. Strategin påpekar även den viktiga uppföljningen som ska 
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användas i framtida lägen för bland annat styrning och planering. (Sörqvist 

2004) I detta fall blir erfarenhetsåterföringen den viktiga uppföljningen. 

I dagsläget är erfarenhetsåterföringen bristfällig. Begränsningarna ligger i att 

det tar för mycket tid samt kraft att utföra och ibland utgår den helt. 

Omfattningen är för stor och den ligger placerad allt för sent i projekten, när 

projektörerna är i full gång med att projektera nästa byggnadsprojekt. Ofta är 

det bara den ansvarige som kommer på erfarenhetsåterföringen och inte de som 

ritar som kanske skulle ha haft mest nytta av informationen.  

Ytterligare begränsningar för erfarenhetsåterföringen är kommunikationen av 

kunskap sinsemellan människor. Vid erfarenhetsåterföring lämpar sig, utifrån 

teorin, en så kallad utläggning, då tyst kunskap formuleras till uttrycklig för att 

kunna förmedla tidigare erfarenheter till andra. Förmodligen en av de svårare 

bitarna eftersom tyst kunskap är mycket personlig. Kunskapstillgångarna är det 

viktigaste för företagets framgång. Alla vid ett byggprojekt har erfarenheter 

vilka måste tas till vara och kunna spridas. Genom kontinuerliga 

erfarenhetsåterföringar sprids ständigt ny kunskap och blir till rutinkunskap. 

Förändringen av tillämpad ny kunskap, som den vetenskapliga strategin 

utbildning tar upp, definieras i det här fallet som saknad produktionskunskap 

vilket fodras för en bra projektering. En av de största orsakerna till 

projekteringsfelens uppkomst idag är projektörernas brist på produktions-

kunskap. Genom att utöka produktionskunskapen fylls kunskapsluckorna ut 

och konsulterna får en högre kompetens samt en bättre förståelse för 

produktionen.  

Idag skapas och sprids kunskap vid olika utbildningar samt genom praktiskt 

arbete. Bristen uppstår då konsulterna inte intresserar sig eller får möjlighet till 

den praktiska kunskap som de kan behöva för att projektera bättre. Det är även 

en dålig kunskapsspridning mellan yrkesgrupper. Kunskap är komplext och det 

blir därför viktigt att veta hur den ska hanteras för maximalt utnyttjande.  

Det finns stora skillnader mellan hur tyst och uttrycklig kunskap ska hanteras. 

Uttrycklig kunskap tas in relativt lätt och projektörerna kan enkelt ta till sig 

informationen. Tyst kunskap kräver mer och det är oftast den som saknas bland 

projektörerna. Kunskapsöverföring lämpar sig bäst genom socialisering med 

praktisk lärdom och genom gemensamma erfarenheter (Nonaka, Toyama, 

Konno 2000). Det förstärker resultatet om tillvägagångssättet, att kompetensen 

ökar om projektörerna kommer ut mer på byggarbetsplatserna. Eftersom 

kunskap enligt ba behöver ett sammanhang stärks slutsatsen om att 
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projektörerna behöver komma ut mer och se verkligheten. Information kan tas 

med därifrån och sedan omvaldas till kunskap i ett större sammanhang. Det kan 

kännas som ett nederlag för en projektör som arbetat länge att behöva ta sig ut 

på byggarbetsplatsen men de har säkerligen mycket information och kunskap 

att inhämta. Utöver kunskapen bygger utbildningsstrategin på en förbättrad 

attityd. Byggbranschen har sin jargong, attityder och inställningar som bör 

genomarbetas ordentligt framförallt på produktionssidan men även i 

projekteringen för att få igenom förändringar. 

Processorientering, som är en ingående del i TQM, är ett stort problem vid 

projektering och speciellt vid stora projekt där många konsulter är inblandade. 

Det är många processer samt flöden som kan gå fel och det är enkelt att skylla 

ifrån sig vid problem. Det gäller att hitta en lösning som passar det specifika 

projektet. Genom att produktionen samt projekteringen istället arbetar med 

varandra och även konsulterna sinsemellan skapas ett bättre flöde. Alla blir 

medvetna samt delaktiga i ett fel och därför blir det enklare att hantera. Därmed 

blir huvuddelen mer medvetna om målen och handlingsvägen för att nå det 

önskade resultatet. En bättre projektering uppnås med både produktionens och 

projekteringens delaktighet. 

Fel kommer alltid att uppstå eftersom vi är mänskliga. Projekteringsfelen 

kommer att reduceras genom ett personligt angreppssätt med åtgärder för att 

minska glömska, okunskap och dålig motivation som ofta är orsaken till dess 

uppkomst. Reduceringsmetoden är inriktad på upplärning, där syftet är att 

konsulter kommer ut och arbetar/tittar på produktionen för att utöka sin 

kompetens, erfarenhet och förståelse. Det är ju trots allt en person eller en 

grupp som är ansvarig för felet. 

Det räcker inte bara att upprätthålla en god kvalitet då projekteringen fungerar, 

den måste ständigt utvecklas. Ständiga förbättringar blir ett måste för att vara 

konkurrenskraftiga i branschen. Byggbranschen kännetecknas ibland av 

konservatism och rädsla för stora förändringar. Även strategin om 

verksamhetsförbättringen förutsätter att samtliga projekt arbetar vidare med 

förändringarna för att alla ska få en grund att bygga vidare på. Den tydliga 

arbetsgången och förbättringsverktygen, 3D-visualisering, 3D-granskningar, 

egenkontroller, visuell planering, databaser och andra viktiga verktyg bör 

fortsatt användas i allra största utsträckning. 
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7 SLUTSATSER 

Vi kommer förmodligen aldrig komma ifrån projekteringsfelen till 100 % 

eftersom vi är mänskliga. Däremot kan vi genom bättre beskrivna 

arbetsmetoder arbeta för att förebygga uppkomsten av dessa. 

En av de största anledningarna till att projekteringen inte är fullständig i 

dagsläget är för att verktygen (datorverktyg, erfarenhetsåterföring, 

egenkontroller med flera) inte används fullt ut och för att rutinerna inom 

företaget inte följs. Ett ändrat arbetssätt och en bättre inställning skulle ge 

positiva effekter. Verktygen finns där för att användas, efter små anpassade 

justeringar finns det bara möjligheter för att lyckas! 

De forskningsfrågor som ställdes i inledningen av examensarbetet 

sammankopplas nedan med de slutsatser som dragits. 

I Hur kan ett förbättringsarbete se ut, som underlättar för 

projekteringsledare, så att uppkomna projekteringsfel reduceras? 

Förbättringsarbetet för projekteringen har många vägar att gå och varierar 

beroende på typ av projekt, storlek och projekteringsledare. Sammanfattande 

slutsatser för det ständiga förbättringsarbetet i syfte att reducera fel är: 

 Erfarenhetsåterföring, som reducerar många fel, ger en bättre 

kommunikation, ökar kompetens och minskar återkommande fel. 

Bristen med erfarenhetsåterföringen till projektörerna orsakas främst av 

att det ofta inte tillämpas och att den har fel struktur samt upplägg. 

Erfarenhetsåterföringen bör tillämpas i kortare versioner och i tidigare 

skeden, helst som en stående punkt vid kontinuerliga möten. 

 Använd visuell planering, en nytänkande planeringsform som 

engagerar. 
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 Det bör läggas ett större fokus på granskning av olika handlingar. 

 Produktionens delaktighet i projekteringens tidiga skeden är viktig och 

sedan kontinuerligt under hela projektets gång. 

 Ställ högre krav på egenkontrollernas riktighet. 

 Använd verktygen! Våga framförallt använda de nya, digitala, 

verktygen men ta lärdom av vad som kan bli fel.  

 Arkitekten bör rita klart i ett tidigare skede och därefter inte göra för 

stora ändringar eftersom de andra konsulternas handlingar grundar sig 

på deras. 

 Få konsulterna att arbeta parallellt, samma sak vid samma tid, i 

projekteringen. 

 Samarbeta i projekteringsteam. 

II Vilka typer av projekteringsfel upplevs som vanligast förekommande? 

De mest förekommande felen som uppstår vid projektering är 

kollisions/samordningsmissar samt otydliga handlingar  

III Vilka faktorer orsakar uppkomsten av dessa fel?  

Dessa är orsakade av kompetensbrist, kommunikations- och samordningsbrist.  

Kompetensbristen består i att projekteringen inte besitter tillräcklig 

produktionskunskap. I framtiden kommer det med all sannolikhet bli fler på 

byggarbetsplatserna med utbildning. Då kan även högre krav ställas på att de 

utbildade konsulterna också bör ha erfarenhet från produktionen. Det bör även 

ges möjlighet att göra kontinuerliga byggbesök för att diskutera och se problem 

som uppstått. 

Kommunikation och samordning handlar bland annat om informations-

överföringen mellan människor och förståelsen för varandras yrken. Genom att 

vara tydlig i kommunikationen samt se till att den sker mellan ”rätt” personer 

minskar risken för missförstånd och därmed nedgår felen. Kommunicera i rätt 

tidpunkt, det ska ske även i förebyggande syfte, innan handlingarna tas fram. 

Kommunikationen mellan produktion och projektering är värdefull och 

betydande för bra handlingar och därmed en bra produkt. Idag finns mycket bra 
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verktyg för samordning av handlingar som bör användas. I övrigt handlar 

samordning om engagemang, att vilja samordna och göra ett bra jobb utan fel. 

IV Hur hanterar projekteringsorganisationen projekteringsfelen idag? 

Ett projekteringsfel som uppstår i dagsläget rättas givetvis till, dock kan 

hanteringen variera. Besluten ska helst gå ”den långa vägen” via konsulterna 

som tvingas rita om och uppdatera handlingarna. I många fall löses 

projekteringsfelen istället på plats. Genom en beskrivning eller fotografi ritar 

konsulten sedan efter det som byggts. 

V Vilken påverkan får projekteringsfelen för 

produktionen/entreprenören, kunden och slutanvändaren? 

Påverkans omfattning varierar på projektets omfattning men den största 

påverkan är de ekonomiska konsekvenserna samt att det tar det kraft och energi 

från de involverade. Entreprenören blir bland annat lidande av de långa 

väntetiderna, det kan orsaka tidspress, fördröjningar, stämningen på 

arbetsplatsen försämras och de tappar fokus. Kunden och slutanvändaren 

drabbas bland annat om tidsbristen medför att de inte kan flytta in i tid samt av 

den bristfälliga funktionen och designen som kan uppstå. 
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8 DISKUSSION 

Det finns idag inte någon patenterad lösning för hur projekteringsledningen ska 

lägga upp arbetet för att få noll fel i processen. Varje projekt är så pass unikt 

och likaså även felen, därmed är det svårt att säga exakt hur ett 

förbättringsarbete ska utformas. Även det faktum att vi är mänskliga gör att fel 

blir omöjligt att undvika. Jag har tittat på dagsläget, vilka fel som uppstår samt 

dess orsaker, för att därefter kunna ge förslag på enkla åtgärder som förbättrar 

projekteringsarbetet och leder till en reducering av antalet projekteringsfel. 

Orsakerna är i de flesta fall sammankopplade till varandra, på gott och ont. Ett 

fel kan ha flera upphovskällor som måste identifieras men samtidigt kan en 

åtgärd lösa flera problem. 

En orsak som ständigt återkom samt hade kopplingar till andra orsaker var 

stress och tidsbrist. Stressfaktorn har de senaste åren ökat, vi lever stressigare 

än förr och det påverkar allt omkring oss samt det vi gör. Stress är ofta negativt 

och kan skada hälsan i ganska stor utsträckning. Denna vanliga förekomst bör 

kanske ses som en varningsklocka, att vi borde vidta åtgärder för att försöka 

reducera det. Är reducera stress lika med att reducera fel? Eftersom det ständigt 

var en återkommande orsak kan vidtagna åtgärder kanske bidra till att ännu fler 

orsaker försvinner och feluppkomsten reduceras därmed ytterligare. 

Tidigare studier har visat att den största orsaken till projekteringsfel är 

bristande engagemang (Josephson & Hammarlund 2001). Det visade inte min 

studie. Däremot tror jag fortfarande att bristande engagemang är en av de större 

orsakerna. Dock vore det kanske lämpligt att göra en mer omfattande studie för 

att kunna konstatera hur dagsläget ser ut, de genomförda studierna är trots allt 

runt 10-15 år gamla. Det har skett stora förändringar sedan dess, inte minst 

med tanke på de nya digitala hjälpmedlen.  

Det är viktigt att göra klart för sig var gränsen för förbättringsarbetet med 

projekteringen går, var brytpunkten finns någonstans. Det kan rimligtvis inte 

kosta mer att projektera än att bygga. Desto färre fel som uppkommer i 
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samband med ett förändringsarbete ju mindre pengar kostar det. Det gäller att 

hitta en bra balans och tydlig brytpunkt när det får vara färdigprojekterat. Dock 

behöver alla åtgärder inte kosta så mycket pengar. Kan ledaren bidra till 

förändrad attityd, inställning och engagemang, som nödvändigtvis inte behöver 

vara dyrt, kommer det förmodligen att synas till det positiva i resultatet. Sedan 

om ett förändringsarbete kan bli till en rutin behöver det heller inte kosta så 

mycket. 

8.1 Besiktningsutlåtanden 

Besiktningsutlåtanden som studerades gav inte det resultat som förväntades i 

inledningen av arbetet. Det skulle visa sig vara mer komplext och svårtolkat än 

vad jag trodde. Det var inga problem att finna felen i protokollen men att sedan 

veta orsaken och om det var relaterat till projekteringsfel var svårt. 

Generalentreprenaderna hade fördelen att innehålla B-anmärkningar, 

beställaranmärkningar, som härleddes till beställaren och i vissa fall 

projekteringen. Dock upplevde jag det som komplicerat att hitta felen vid båda 

entreprenadformerna. 

När felen konstaterats valde jag att kategorisera dessa. Kategorierna togs fram 

efter kontakt med Per-Erik Josephson vid Chalmers som gjort tidigare studier i 

ämnet. Kategoriseringen var, även den, problematisk då det var svårt att 

konstatera felets ursprung. I vissa fall angavs det tydligt men annars var jag 

tvungen att försöka reda ut efter egna erfarenheter vad felen kunde höra 

hemma. Ett exempel på detta var då en toalett kolliderade med en 

installationslucka. Felet kan då vara av kategorin att ett mått saknats eller ett 

samordningsfel. Kategoriseringen ses därför som en möjlig felkälla eftersom de 

kategoriserades utifrån mina antaganden och inte från det verkliga förloppet. 

Ytterligare en felkälla är att enbart fyra projekt studerades vilket inte är 

tillräckligt för ett säkert resultat. Tio olika projekt hade sannolikt gett en 

tydligare överblick. Jag kände dock att det var alldeles för osäkert 

tillvägagångssätt och därför valde jag att inte gå vidare och undersöka fler 

protokoll. Jag har valt att inte ta så hårt på resultatet i dessa fall. Resultatet av 

besiktningsutlåtanden användes istället som ett underlag i jämförelse med de 

fel jag konstaterat och tagit fram genom litteraturstudierna. Arbetet med 

besiktningsprotokollen blev en del i skapandet av metoden för intervjuerna, 

främst vid fråga fyra där samma kategorier användes. 

Resultatet kan till en viss del jämföras med intervjuerna, då jag använt samma 

kategorier, för att se huruvida de stämmer överens. Dock blir det inte en helt 

korrekt jämförelse. Besiktningsutlåtanden innehåller inte samma typ av 
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projekteringsfel som kan uppstå i produktionen. Till exempel så är en 

installationskollision oftast redan löst innan det är dags för besiktning. 

8.2 Intervjuer 

Projektet som examensarbetet skrivits vid är stort och komplext med en 

projektering som varit besvärlig på många sätt. Det har varit stora förseningar i 

beslut vilket medfört att produktionen har pågått parallellt med projekteringen. 

De flesta som intervjuats har utgått och dragit exempel från projektet som de 

arbetar med idag, dvs. detta projekt, vilket har speglats ganska tydligt i 

resultatet. Uppfattningarna gällande projekteringen har varit ganska negativa. 

Trots de negativa synpunkterna har de samtidigt påpekat vad som skulle kunna 

förbättras. 

De tretton intervjuer som utförts har gett en bra överblick över 

projekteringsproblemen som förekommer. Dock hade det kanske gett ett 

trovärdigare resultat om de intervjuade inte arbetat vid samma projekt. Det 

hade gett ett bredare perspektiv på projekteringsproblemen. 

Jag försökte eftersträva öppna frågor med tanken att låta de tala mer fritt och få 

ut maximalt av dialogen. Ungefär hälften av de jag intervjuade var ganska 

självgående i samtalen när de väl börjat prata. Jag flikade in bara med frågor 

där det passade för att styra i rätt riktning. Alla intervjuer blev därför 

disponerade helt olika, med en annan ordning och struktur men behandlade i 

stort sett samma frågor. Intervjuerna gick bättre för varje gång, det var stor 

skillnad mellan de första och sista intervjuerna.  Intervjuer kan vara knepiga 

eftersom det handlar mycket om tolkningar och det var svårtolkat i vissa fall. 

Det var invecklat att sammanställa resultatet av intervjuerna. Eftersom de 

spelades in och skrevs ned ordagrant blev det stora mängder material att 

hantera i slutändan. Slutligen är det alltid lite speciellt att tolka, analysera och 

sålla bland människors åsikter. 

8.3 Projektering vs produktion 

Produktion och projektering har en förmåga att inte alltid vara överens, vilket 

även syntes i detta arbete. Den första frågan som ställdes vid intervjuerna var 

vilken deras erfarenhet, utifrån yrkesroll, av projektering var. Syftet var att låta 

de tala fritt, helt opåverkade kring ämnet. Redan här syntes den första tydliga 
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uppdelning mellan de som arbetar i produktionen och projekteringen. Större 

delen av produktionen började med att berätta om sina negativa erfarenheter av 

bristande projektering och projekteringsfel till skillnad mot projekteringen som 

inriktade sig mer på orsakerna till felen och sökte en definition innan.  

En tydlig skillnad mellan projektering och produktionen har märkts genom hela 

intervjuserien framförallt vad gäller negativa åsikter. Åsikterna skiljde sig 

genomgående mellan dessa två grupper. Varför är det idag så negativa åsikter 

och attityder till projekteringen? Det är kanske inte så konstigt med tanke på att 

produktionen blir ”de drabbade och utsatta” för projekteringsfelen medan 

projekteringen enbart jobbar med att undvika och reducera dem. Upplevelsen 

av de direkta felen blir ett stort irritationsmoment då det i sin tur orsakar 

produktionsstopp. Sedan ska det nämnas att byggbranschen är lite av experter 

på att ha åsikter och när det inte fungerar så hörs det ganska tydligt, det är 

deras jargong. 

Mycket av problemet ligger i de negativa åsikterna. Men hur aktiva är 

egentligen produktionen för att bidra till en förbättring? Produktionen är 

driftiga och det hade varit bra att få in deras åsikter och kompetens tidigare i 

projekteringen, ett samarbete, de strävar ju mot samma mål. Då skulle många 

orsaker elimineras och ett bättre resultat nås både ekonomiskt och estetiskt.  

Samverkansentreprenad är ett bra exempel på nytänkande men där ligger dock 

problemet i att produktionen inte engagerar sig. Är de inte villiga att samarbeta 

blir det svårt till en förändring vilket även de måste bli medvetna om. 

Jag hävdar att en före detta produktionsledare skulle vara den optimala 

projekteringsledaren. Där finns i många fall den lämpliga kunskapen, 

drivkraften och engagemanget för att det ska bli korrekt i handlingarna samt 

därmed nå ett bättre resultat på slutprodukten. 

Kan det vara så att åsikterna har en koppling till kompetens? Oftast är 

konsulterna mer välutbildade än vad produktionsfolket är. En 

produktionsledare kan vara mycket kompetent men det handlar om kompetens 

inom olika områden. Så som produktionsledningen talar med yrkesarbetarna på 

byggarbetsplatsen skulle de aldrig kunna yttra sig till konsultgruppen.  

8.4 Avslutande sammandrag 

Arbetet har inte varit helt enkelt då byggbranschen är komplex och svår. Det 

har dock varit ett givande samt roligt arbete med toppar och dalar under 
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arbetets gång, precis som det ska vara. Om jag någon gång i framtiden ska 

skriva ett liknande arbete tänker jag skriva det tillsammans med någon annan. 

Det har inte varit lätt att arbeta ensam och jag har saknat någon att bolla idéer 

mot. Samtidigt är jag nöjd och ser det som en styrka att ha klarat av det på egen 

hand. Det allra tyngsta har nog varit den stora mängd material som varit 

nödvändig att hantera. 

Om arbetet påbörjats idag hade jag lagt upp det på ett annat sätt än vad jag 

gjorde i januari, jag har blivit klokare med tiden och lärt mig mycket under 

projektets gång. Istället för att göra som jag gjorde hade jag avgränsat mig från 

besiktningsutlåtanden och lagt mer fokus på felen med till exempel en stor 

enkät samt ett par intervjuer. Jag hade även försökt avgränsa mig ännu mer för 

att få ett smalare område som jag istället hade kunnat gå djupare in på. 

8.5 Framtida forskningsförslag 

Under examensarbetets gång har jag kommit i kontakt med frågor och 

fördjupningar som inte varit möjliga att studera i detta arbete. Nedan följer 

dessa som framtida förslag på forskningsförslag. 

 Som tidigare nämnts har studierna som genomförts gällande 

projekteringsfel samt felkostnader några år på nacken och jag anser att 

det skulle vara intressant med en ny uppdaterad undersökning. Det har 

hänt mycket i byggbranschen sedan 90-talet. 

 Det vore intressant att göra en djupare undersökning kring 

kommunikationen mellan produktions- och projekteringssidan. Jag 

märkte att tankar och åsikter mellan dessa ofta gick isär, någonting som 

kan försvåra samarbetet och försämra slutprodukten. 

 Ytterligare ett förslag är att gå djupare in på något hjälpmedel/verktyg 

(feedback, erfarenhetsåterföring, egenkontroller m.fl.) för att se hur de 

kan användas för att förebygga projekteringsfel i mer omfattande 

utsträckning. 
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Bilaga 1 - Tidplan 

Planering av Examensarbete vt 2011
En metod för eliminering och minskning av projekteringsfel

Carolina Lönnegren, Civilingenjör Ark itek tur

Examensarbetet omfattar ett arbete på 30 hp, 20 veckor med 40 timmars arbete/vecka.

Start i Januari och avslut med en redovisning i Maj 2011. Tidplan följer enligt nedan:

Januari Februari Mars April Maj

Aktiviteter

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

Bakgrund & syfte Bakgrund & syfte P P

Metodstudie Metodstudie å å

Planering & upplägg Planering & upplägg s s

Precisering av arbetet Precisering k k

Litteraturstudie * Litteraturstudie P P

Datainsamling Datainsamling å å

- Intervjuer Besiktningsprotokoll s s

- Besiktningsprotokoll Intervjuer k k

Resultat Resultat P P

Analys Analys å å

Slutsatser Slutsatser s s

Sammanställning och korrekturläsning k k Sammanställning

Förberedelser redovisning, pp, presentation P P Förberedelser redovisning

Redovisning å å Redovisning

Opponering s s Opponering

Justeringar k k Justeringar

P P

å å

s s

* = Start Peab k k

v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 21v. 16 v. 17 v. 18 v. 19v. 13 v. 14 v. 15 v. 20
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
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Bilaga 3 - Redovisning matris 

Projekteringsfel
Rangordning

 1-5

Bristande 

kommunikation 

& samordning

Bristande 

engagemang

Bristande 

styrning 

och ledarskap

Kompetensbrist Stress och tidsbrist

Orsaker utanför 

projekteringen, 

ex. krav/önskemål 

från beställaren

Annat………… Annat…………

Felaktigt mått eller liknande 
3,2,1 3,2,4,1 3 1 0 3 3 0

Otydlig ritning/handling
5,3,4,2,4,1,3,2,2,3,5,3 4 5 3 7 5 1 Vet ej målgrupp för handling

Olämpligt vald metod
4,5 1 0 0 1 1 0

Kollision- & samordningsmissar

 i ritningar/handlingar 1,2,1,3,1,2,1,3,1,1,1,5 10 4 3 2 4 3 Ej tidigt skede

Olämplig konstruktion 

(genomförbar på plats, men olämplig) 3,3,5 1 0 2 3 0 1

Direkt felaktig konstruktion 

(ej genomförbar lösning på arbetsplatsen) 5,2 0 1 2 2 1 0

Ändrade uppgifter 
2,1,5,3,2,4,5,3,4 5 0 2 2 0 7 Ej tidigt skede

Felaktiga specifikationer 
5,4,4,2 1 3 1 1 2 0 Gammal produktinformation

Olämpligt materialval 
5,5,2,4,5 1 1 1 4 7 0

Försenad ritning/handling
4,1,4,4,2,4,5,1,3 3 2 4 1 1

SUMMA: 29 17 18 26 23 13

a b
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Rangordningen av projekterignsfelen. De två markerade, otydlig 

ritning/handling samt kollision- & samordningsmissar i ritningar/handlingar, är 

de vanligast förekommande projekteringsfelen. 

Projekteringsfel 
Rangordning 

 1-5 

Felaktigt mått eller liknande  
3,2,1 3,2,4,1 

Otydlig ritning/handling 
5,3,4,2,4,1,3,2,2,3,5,3 

Olämpligt vald metod 
4,5 

Kollision- & samordningsmissar 

 i ritningar/handlingar 
1,2,1,3,1,2,1,3,1,1,1,5 

Olämplig konstruktion  

(genomförbar på plats, men olämplig) 
3,3,5 

Direkt felaktig konstruktion  

(ej genomförbar lösning på 

arbetsplatsen) 5,2 

Ändrade uppgifter  
2,1,5,3,2,4,5,3,4 

Felaktiga specifikationer  
5,4,4,2 

Olämpligt materialval  
5,5,2,4,5 

Försenad ritning/handling 
4,1,4,4,2,4,5,1,3 
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För varje projekteringsfel anges orsakerna, fördelat i procent. 

 

 

 



  
 

83 

 

 

 

 



Felreducering i  projekteringsprocessen 

84 

 

 

 

 

 



  
 

85 

 

 

 

 

 



Felreducering i  projekteringsprocessen 

86 

 

 

 



  
 

87 

 

Bilaga 4 – Besiktningsutlåtande 

Sammanställning, efter kategorisering, av de fel som noterades vid studier av 

besiktningsutlåtanden. Dock var denna studie samt kategorisering svår och 

endast några få protokoll studerades, därmed har inte större vikt lagts vid 

resultatet mer än mindre jämförelser. 

Projekteringsfel Antal fel

Felaktigt mått eller liknande 
4

Otydlig ritning/handling
3

Olämpligt vald metod
5

Kollision- & samordningsmissar

 i ritningar/handlingar 3

Olämplig konstruktion 

(genomförbar på plats, men olämplig) 2

Direkt felaktig konstruktion 

(ej genomförbar lösning på arbetsplatsen) 0

Ändrade uppgifter 
1

Felaktiga specifikationer 
0

Olämpligt materialval 
0

Försenad ritning/handling
0  


