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Sammanfattning 
Byggsektorn är en av de äldsta projektbaserade industrierna i vår tid. I byggprojekt skapas och delas 

en stor mängd information, ofta i form av bygghandlingar som är juridiskt bindande dokument vilka 

ligger till grund för utförandet av byggnadsverk. Det kan vara oklart vem som ska läsa vilka 

handlingar, vem som ansvarar för att handlingarna blir lästa, att handlingarna blivit förstådda, 

efterföljda och hur informationen vidarebefordras på arbetsplatsen. Det är många parametrar som 

spelar roll för att hanteringen av bygghandlingarna skall fungera bra, så som ansvarsfördelning, 

kommunikation etc. Målet med studien var att kartlägga och besvara frågan om hur STRABAG 

Sveriges hantering av bygghandlingar fungerar. Då STRABAG Sverige är ett typiskt exempel på en 

byggentreprenör anser författarna att resultatet kan generaliseras. 

Två fallstudier gjordes på två av STRABAG Sveriges entreprenader. Författarna till rapporten har 

utgått från en kvalitativ metod i observationen av entreprenaderna. Författarna genomförde sin 

faktainsamling genom kvalitativa intervjuer med den personalen ur produktionsledningen författarna 

valt ut. Detta för att få svar på sin frågeställning. Det visade sig under arbetets gång att hanteringen 

av bygghandlingar är beroende av många parametrar. Några av de problem som kartlades var 

exempelvis vid uppstart av projekt , där rutinerna inte helt följts och skapat problem med 

hanteringen av bygghandlingar. Några andra exempel på kartlagda problem är också bristfälliga 

distrubitionslistor, introduktionen av ny personal och den interna kommunikationen. De kartlagda 

problemen analyserades med den litterärateori som tagits fram och slutsatser utifrån detta gjordes.  

Slutligen gjordes några rekommendationer till STRABAG Sverige för hur de enligt författarna kan 

reducera de uppmärksammade problemen och där igenom förbättra sin hantering av 

bygghandlingar. 

Nyckelord: Bygghandling, kommunikation, ansvarsfördelning, produktionsstart, Byggnet. 
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Abstract 
The construction industry is one of the oldest project-based industries of our time. In construction 

projects a lot of information is created and distributed, often as construction documents which are 

legally binding documents which form the basis for the execution of a building. It may be unclear 

who will read the documents, who’s responsible that documents gets read, that the documents have 

been understood and executed and how the information is forwarded in the workplace. There are 

many parameters that are important for managing construction documents, such as accountability, 

communication, etc. The aim of this study was to identify and answer the question set by the 

authors. How does STRABAG Sveriges construction document managing work? Since STRABAG 

Sverige is a typical Swedish contractor the authors consider that the result can be generalized in the 

sector.  

Two case studies were carried out at two of STRABAG Sveriges projects. The authors of the report 

used a qualitative approach in their observation of the projects. The authors conducted their data 

collection through qualitative interviews with the leading production staff that the authors selected. 

This was done to answer their thesis. Throughout the project it became clear that the managing of 

construction documents is connected to a lot of different parameters. Some of the problems that 

were determined were for example the start of the buildingprojects, where the routines weren’t 

properly carried out. Some other examples of problems were insufficient distribution lists, the 

introduction of new personnel and intern communication. The problems that were determined were 

analysed in comparison with the theory from literature and conclusions were made out of this 

material. Thus, STRABAG Sverige received recommendations from the authors about how to improve 

their management of the construction documents.  

Keywords: Construction documents, Distribution of responsibilities, Communication, production 

start, Byggnet.  
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Förord 
Författarna till denna rapport vill framföra ett tack till all personal på STRABAG Sverige som 

medverkat i intervjuer och hjälpt oss att få fram information till denna studie. Vi vill också framföra 

ett stort tack till vår handledare på STRABAG Sverige, Cristina Udroiu. Handledare på KTH, Thomas 

Johansson och Tina Karrbom Gustavsson, Avdelningschef Projektkommunikation/Inriktningsansvarig 

Byggprojektledning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn är en av de äldsta projektbaserade industrierna i vår tid, med spår enda från urminnes 

tider (Keegan, Turner, 2003). De flesta företag inom byggsektorn är idag projektbaserad och det är en 

arbetskraftstung bransch (Karrbom Gustavsson red, 2011).  Även om byggbranschen på senare år 

utvecklat metoder för att förtillverka olika byggdelar så tillverkas ändå till största delen in situ. Vilket 

medför sammanförandet av en personalstyrka, med medlemmar från flera olika yrkesgrupper. Som 

för en viss tid sammanförs för att arbeta tillsammans, för att senare upplösas och gå vidare till andra 

projekt (Dainty m fl, 2006). Några gemensamma faktorer för alla byggprojekt är att tiden är knapp, 

att en stor mängd människor med olika kompetenser sammanförs, att projektpersonalen sällan 

deltar under hela projektet och att projektpersonalen sällan delar samma fysiska arbetsplats 

(Karrbom Gustavsson red, 2011). I byggprojekt skapas och delas en stor mängd information, ofta i 

form av bygghandlingar: kontrakt, administrativa föreskrifter, allmänna bestämmelser, mät- och 

ersättningsregler, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar, ritningar etc. En bygghandling är av 

definition: ”Bygghandling, handling, normalt upprättad av byggherren, som redovisar ett 

byggnadsprojekts form, konstruktion eller kvalitet och ligger till grund för utförandet. En 

bygghandling kan vara en ritning, mängdförteckning på ingående material etc. Den bifogas 

ansökning om bygglov”. Hämtad från Nationalencyklopedin, 2012-05-14. 

Som ett konkret exempel på detta kan ses byggandet av ett laboratorium. I projektet med 

laboratoriet skapades 6 099 dokument, var av 3 569 var originalritningar. Det resulterade i att 

projektgruppen utbytte i genomsnitt 140 dokument per dag under två år, utöver det skall även 

tilläggas alla informella kontakter via telefon, mail etc. (Karrbom Gustavsson red, 2011). Att 

byggande är komplext råder det inget tvivel om. Det rent fysiska byggandet i sig behöver inte vara 

speciellt komplext, men alla projekts färdigställande kräver att det komplexa kommunikationspussel 

som alla i byggbranschen är en pusselbit av fungerar (Dainty m fl, 2006). 

1.2 Frågeställning 
För många är det en självklarhet att man skall bygga efter bygghandlingarna. Det kan vara oklart vem 

som ska läsa vilka handlingar, vem som ansvarar för att handlingarna blir lästa, att handlingarna blivit 

förstådda och efterföljds samt hur informationen vidarebefordras på arbetsplatsen.  

Problematik kan lätt uppstå om det finns bristande information om bygghandlingarnas innehåll på 

arbetsplatsen, om kommunikationen mellan personalen är bristfällig, om handlingarna är av dålig 

kvalitet, om den ingående personalen inte har en tydlig rollbeskrivning som visar vilka ansvar denne 

har, bristande rutiner för hur handlingar skall förvaras, förmedlas, granskas etc. 

Bristande rutiner och dålig kontroll på dessa parametrar kan få stora konsekvenser för projektet både 

tids- och kostnadsmässiga, vilket gäller för både stora och små projekt. Men författarna tror att 

problem lättare uppkommer, blir mer komplexa desto fler handlingarna är och desto större 

organisation man har på arbetsplatserna. 

Hur fungerar STRABAG Sveriges hantering av bygghandlingar? 

http://www.ne.se/lang/bygglov
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1.3 Målformulering 
Målet för detta examensarbete har författarna valt att dela upp i två delmål. Det första delmålet är 

att kartlägga de eventuella problem som finns med hanteringen av bygghandlingarna i de två 

entreprenaderna som studeras och att försöka kartlägga de metoder och arbetssätt som fungerar bra 

med avseende på hanteringen av bygghandlingarna. 

Det andra delmålet är att om författarna finner problem med hanteringen av bygghandlingarna ge 

STRABAG Sverige rekommendationer till hur problemen kan reduceras eller helt elimineras. 

1.4 Avgränsningar 
Den avgränsning som görs i detta examensarbete är att författarna endast undersöker två projekt, 

båda inom samma företag och att all personal på arbetsplatserna inte kommer kunna intervjuas. 

Detta på grund av att studien pågår under en begränsad tid. Studien görs på två entreprenader inom 

STRABAG Sverige, eftersom STRABAG Sverige är en av många entreprenörer på den svenska 

byggmarknaden och att de är ett typiskt exempel på en entreprenör kan ändå en generalisering av 

resultatet göras. 

1.5 Lösningsmetoder 
Lösningsmetoden kommer till största delen bestå av kvalitativa intervjuer på arbetsplatserna. Där 

författarna intervjuar de personer inom organisationen som anses ha en ledande och betydande roll 

för entreprenaden och dess hantering av bygghandlingar. Författarna grundar urvalet av personal att 

intervjua genom att undersöka STRABAG Sveriges rollbeskrivning för sin produktionspersonal. Där de 

undersöker vad respektive befattning har för ansvarsområden och befogenheter [Bilaga 1]. Utifrån 

dessa rollbeskrivningar, med hjälp av organisationsplanen för respektive entreprenad och med 

inledande fältarbete målades en bild upp med vilka personer som har en tydligt ledande och viktig 

roll för hanteringen av bygghandlingarna i entreprenaderna. I intervjuerna undersöks ifall de verkliga 

ansvarsområdena och befogenheterna stämmer överens med den rollbeskrivning som finns internt 

[Bilaga 1]. Den interna rollbeskrivningen innehåller diverse ansvarsområden, befogenheter och vad 

tjänsten omfattar för de olika befattningarna som finns inom företaget. Urvalet resulterade i att 

författarna valde att intervjua arbetsledare, blockchefer, platschefer, entreprenadingenjörer och 

entreprenadchefer. Författarna kommer även att gå igenom vissa bygghandlingar och dokument för 

att få en djupare förståelse av entreprenaderna. 

1.5.1 Kvalitativ metod 

Författarna utgår från en kvalitativ metod i framtagandet av frågor, genomförandet av intervjuerna 

och analysen. Den kvalitativa metoden handlar om att karakterisera (Repstad, 2008), alltså att hitta 

egenskaper eller kännetecken av en företeelse. Det sägs att metoden går på djupet och inte bredden, 

man studerar en eller några få miljöer, dessa miljöer studeras istället som en helhet. Det är idealt i en 

kvalitativ metod att i möjligaste mån ha en nära och direkt förbindelse till det som studeras samt att 

varaktigheten av studien pågår under en längre tid. Praktiska faktorer brukar dock hämma både 

närheten och varaktigheten till det studerade området. Repstad beskriver i sin bok Närhet och 

distans, att ett kännetecken på kvalitativ metod är dess flexibilitet. Det finns en flexibilitet inom 

intervjuerna, där ett visst svar på en fråga leder till följdfrågor. Även om intervjuerna har samma 

utgångspunkt kan resultatet av dessa bli väldigt olika. (Repstad, 2008). Frågeställningen till detta 

arbete har inte haft en helt tydlig problemkälla och frågeställningen i sig har visat sig ganska otydlig i 

avseende på hur den skall besvaras. Därför har den kvalitativa metoden visats vara en bra metod för 

att komma underfund med vad frågeställningen egentligen syftar kring samt hur problemkällorna 
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skall identifieras och lokaliseras. Det har visat sig under arbetets gång att problem som finns, inte 

med enkelhet kan förklaras med tänkbara tolkningar utifrån författarnas synvinkel. Inledande 

undersökningar var nödvändiga för att få grepp om situationerna, eftersom orsaker och anledningar 

kan tolkas på olika sätt. Det är inte förrän man talar med människor som man kan kartlägga 

orsakerna och anledningarna (Repstad, 2008). 

Författarna kommer befinna sig i praktiken ute på arbetsplatserna, där de skapar och tolkar data. 

Intervjuer och inledande informella undersökningar kommer att genomföras med personal i ledande 

roller i entreprenaderna för att kartlägga hanteringen av bygghandlingarna. Kommunikationen 

mellan personalen på arbetsplatsen om bygghandlingarnas innehåll kommer även att undersökas.   

1.5.2 Intervjuer 

Författarna kommer i fallstudier av två entreprenader genomföra intervjuer. Det ses som en lämplig 

metod för att få fram information till författarnas frågeställning, då det inte föreligger ett klart svar (S 

Andersen, Schwencke 2008). Ett urval av personer att intervjua gjordes av författarna, vilket 

omfattades av produktionsledningen för de båda entreprenaderna, som hämtades ur respektive 

entreprenads organisationsplan. Författarna gjorde även inledande fältarbeten där informella frågor 

ställdes för att bättre kunna avgöra vilka som skulle intervjuas.  Förarbetet till intervjuerna började 

med att författarna litteraturstuderade ett kapitel om egna undersökningar i boken Projektarbete – 

en vägledning för studenter (S Andersen, Schwencke 2008). För att sedan utifrån frågeställningen 

studera nödvändig teori, STRABAG Sveriges verksamhetsbeskrivning, rollbeskrivning och 

entreprenaderna. Genom denna teori togs intressanta frågor fram för att försöka besvara 

frågeställningen. 

Intervjuerna genomfördes efter bokade tider med respektive person(er). Där författarna och den 

intervjuade samlades i ett rum. Författarna presenterade sig för de(n) intervjuade och 

frågeställningen till rapporten förklarades. Därefter fick den intervjuade ett papper med de 

huvudfrågor som tagits fram. Frågorna och de följdfrågor som uppkom ställdes en efter en löpande 

och båda författarna antecknade den intervjuades svar. Intervjun följde inte alltid frågeformuläret då 

de(n) intervjuade ibland på eget initiativ svarade på frågor som ännu inte tagits upp. Författarna 

valde att inte avbryta då de(n) intervjuade kan bli irriterad eller osäker (Repstad, 2008). De var noga 

med att ta tid på sig för att skriva ner svaren och även ge den intervjuade betänketid. Författarna 

valde att inte spela in intervjuerna då detta lätt gör att den intervjuade känner sig bunden och inte 

svarar fritt. Efter varje genomförd intervju bearbetades och sammanställdes svaren till ett 

källmaterial. Det gjordes för att skapa en struktur och systematik av data, för att senare djupare 

kunna analysera den utifrån frågeställningen. För att få en tydligare överblick av alla intervjuer 

gjordes matriser med sammanfattade svar, sammanfattningen gjordes på ett sådant sätt att den 

information som berörde frågeställningen mest plockades ut (S Andersen, Schwencke 2008). 
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2 Bakgrundsbeskrivning av entreprenaderna 

2.1 Norra Djurgårdsstaden Västra, E-025 
STRABAG Sverige erhöll utförandeentreprenaden Norra Djurgårdsstaden Västra E-025, Påldäck för 

arbetsgator och ledningar, av Stockholms Stad genom deras Exploateringsnämnd. Entreprenaden 

avser utbyggnad av påldäck, arbetsgator, ledningar, en pumpstation och en tunnelanslutning inom 

detaljplanområdet Norra Djurgårdsstaden Västra. Objektet är beläget i stadsdelen Hjorthagen, 

Stockholm. 

STRABAG Sverige har tidigare erfarenhet från liknande projekt, då de hade entreprenaden Norra 

Djurgårdsstaden Norra, E-016. Där man även i denna entreprenad utförde påldäck för arbetsgator 

och ledningar. Metoderna och arbetssättet i E-025 respektive E-016 liknar tydligt varandra. Siffror 

och information i detta stycke och senare text under kapitlet 2.1 Norra Djurgårdsstaden Västra, E-025 

är hämtad från Stockholms Stads hemsida (http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden , 2012-

04-23) samt STRABAG Sveriges interna projektinformation. 

2.1.1 Norra Djurgårdsstaden 

Området Norra Djurgårdsstaden som består av fyra delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, 

Frihamnen och Loudden, kommer att bli en ny stadsdel i östra Stockholm. Det är ett av Sveriges 

största stadsbyggnadsprojekt, med 10 000 bostäder och 70 000 kvm kontorsyta, vilket motsvarar ca 

30 000 arbetsplatser. Området börjar i Hjorthagen i norr och slutar i Loudden i söder och omfattar en 

area om ca 236 Ha. Stockholms Stad investerar ca fem miljarder SEK i grundläggning, uppbyggnad av 

gator, ledningsnät, markrening etc. Marken är dålig ur bärighetssynpunkt och förorenad, därför är 

det en risk och det kan bli kostsamt att grundlägga, vilket skulle höja bostadspriserna, som i sin tur 

gör det svårt att sälja bostäder, vilket blir en risk för entreprenörerna. Detta hade gjort det svårt att 

genomföra projektet Norra Djurgårdsstaden, det är därför som Stockholm Stad investerar i 

grundläggningen. Projektet är ett av Stockholms nya miljöprofilområden med inspiration och 

kunskap hämtad från Hammarby Sjöstad. 

2.1.2 Entreprenaden, E-025 

Marken i området består till stor del av gammal sjöbotten, med utfyllningar av bl.a. lera, block, 

gammalt byggmaterial etc. som till viss del blivit förorenad av de stenkolsbaserade gasindustrier som 

tidigare låg där samt småindustriella verksamheter. Föroreningarna har blivit utspridda under lång tid 

efter diverse schakt och fyllningsarbeten, eftersom marken är förorenad så måste alla schaktmassor 

kontrolleras och testas för föroreningar innan de får återanvändas eller köras på deponi. Stockholms 

Stad har som krav att alla brukbara massor ska återanvändas till fyllning. Det tillkommer fler krav än 

enbart kontroll av föroreningar, materialet skall även sorteras i jordtyper, efter tjälfarlighetsklass och 

de mest högkvalitativa materialen ur bärighetssynpunkt skall användas i terrassen för gatorna. 

STRABAG Sveriges arbete är att anlägga ca 20 000 m2 påldäck, vägar, ett torg, ledningar och att 

anlägga en pumpstation. Påldäcken och torget utförs genom att man pålar till fast berg ca 15-20 m. 

Detta görs med olika typer av pålar: Stålpålar, KC-pelare samt BTG-pålar, totalt blir det ca 47 km 

pålar. Påldäcket förankras i pålarna med armering, sedan gjuter de en platta ovanpå pålarna, som går 

under BRO2004 konstruktionsregler. Konstruktionen blir därför fribärande, alltså att den inte vilar på 

marken då pålarna för lasten till fast berg. På den gjutna plattan sätts T-stöd av prefabricerad betong, 

totalt ca 1,7 km. Detta skapar ”arbetsgropar” som omringas av arbetsgatorna som i sin tur utgör 

kvarteren i området, där andra entreprenörer kommer att gå in i och bygga hus efter utsatta deltider 
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som STRABAG Sverige ska hålla. Mellan T-stöden bildas ett utrymme som fylls med fyllnadsmassor, 

dessa består till största del av krossmaterial 0-150 från en intilliggande bergskrossningsentreprenad. 

De arbetsgatorna/påldäck som kommer att utgöra vägar i området fylls med 

vägöverbyggnadsmaterial. I utrymmet mellan T-stöden placeras ledningar för dagvatten-, spillvatten-

, dricksvatten-, el-, tele-, opto-, fjärrvärme- och sopsugledningar samt anslutningspunkter för dessa 

system till kvarteren. STRABAG Sverige ansvarar och utför schakt, ledningsbäddar etc. samt att de 

inom vissa ledningssystem utför kanalisering, sedan kommer olika underentreprenörer och drar 

kablar i de ej kanaliserade ledningarna. STRABAG Sverige har ett krav på sig enligt kontraktet att 

anropa rätt underentreprenör i tid och få olika moment godkända, exempelvis ledningsbädd, 

provtryckning av rör m.m. innan de får återfylla schakten.  

STRABAG Sverige ska även bygga en pumpstationsanläggning som är belägen i områdets södra del. 

Bygghandlingarna för grundläggningen till denna är framtagna av STRABAG Sverige. Utförandet 

består delvis av att sponta ca 16 m för att schakta och göra en tät platta i botten av schaktgropen, 

som man sedan kommer bygga anläggningen på. Anläggningens syfte är att trycksätta avloppsvattnet 

från området till en huvudledning som ansluter till ett reningsverk. 

Under entreprenadtiden skall de dagliga verksamheter som finns i området hållas öppna för drift, en 

mataffär och en restauranggrossist m.m. Tillfartsvägen till dessa verksamheter går i genom 

entreprenadområdet och det ingår i kontraktet att denna väg skall hållas öppen för trafik.  

 

Figur 1, Påldäck för torget. Till höger i bild syns rader av pålar, som sedan kommer bli förankrade med armering och få en 
pågjutning. 
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Figur 2, Här kan man se hur T-stöden ståendes ovan på påldäcket utgör arbetsgator. Där de olika typerna av ledningarna 
sedan placeras mellan stöden. 
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2.2 Täby Centrum 
Täby Centrum är idag ett av Stockholms största köpcentrum med sina 160 butiker, Unibail-Rodamco 

är i dagsläget i full gång med att bygga ut centrumet till Nya Täby Centrum som beräknas vara klart 

2015, detta sker uppdelat i olika etapper. Centrumet håller på att renoveras och byggas ut, man 

kommer att utöka de 160 butikerna till 230, med 30 000 m2 nya handelsytor. Man bygger även till ett 

redan befintligt parkeringsgarage med ett nytt parkeringsdäck. 

I centrumets södra del ligger området Attundafältet, som tidigare till största del bestod av 

parkeringsplatser, detta område är inom etapp två och det är här STRABAG Sverige har den största 

delen av sin entreprenad. Den ursprungliga markparkeringen byts mot ett parkeringsgarage i tre 

plan, med ett överliggande livsmedelstorg. Parkeringshuset med ca 1200 platser kommer att anslutas 

till Marknadsvägen via en cirkulationsplats i två plan, runt om torget och ovanpå parkeringshuset 

kommer även nya bostäder att byggas. Den totala investeringen i Täby Centrum är ca 2,2 miljarder 

SEK. Siffror och information i detta stycke och senare text under kapitel 2.2 Täby Centrum är hämtad 

från Täby centrums hemsida(http://www.tabycentrum.se/W/do/centre/om-nya-taby-centrum , 

2012-05-03) samt STRABAG Sveriges interna projektinformation. 

2.2.1 Entreprenaden Täby Centrum 

Kontraktet för om- och tillbyggnaden av Täby Centrum är tecknat mellan Unibail-Rodamco, ägare av 

Täby Centrum, och STRABAG Projektutveckling. Projektet är en totalentreprenad och utförande tiden 

sträcker sig från oktober 2010 till mars 2015. 

I denna entreprenad har STRABAG Sverige anlitats som underentreprenör för mark-, grundläggning-, 

betongarbeten och för projektering av de platsgjutna momenten för det underjordiska garaget. 

Arbetet som påbörjades i september 2011 startade med att schakta och spränga för den grop som 

garaget kommer att byggas i, man har schaktat ner sju meter under grundvattenytan och totalt 

forslat bort ca 105 000 m3 jord samt 85 000 m3 berg, schaktmassorna har bland annat körts till 

Ullnatippen. I samband med schaktningen har man tätat berget för att förhindra en sänkning av 

grundvattnet. På en av gropens sidor har man en bakåtförankrad tätspont på ca 2 500 m2. Garaget 

förankras i berget för att förhindra upplyft med ca 900 st. bergstag.  

När schakten är klar skall man gjuta en vattentät bottenplatta samt väggar, totalt är detta uppskattat 

till ca 13 000 m3 betong och ca 2 000 ton armering. När garaget står klart skall STRABAG Sverige 

återfylla runt garaget och på garagets takbjälklag där torget kommer att förläggas. 
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Figur 3, Tätspont och form till stödmur. Man ser även utrymmet mellan sponten och väggen som skall återfyllas. 

 

Figur 4. Garaget under uppbyggnad, sett från bottenplattan. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Litteraturteori 
Här presenteras de teorier hämtade från litteratur som sedan i analysen jämförs med empirin. 

3.1.1 Planering av byggstart 

Innan produktionsstart måste byggentreprenören förbereda byggproduktionen, denna förberedelse 

består av produktionsplanering. Planeringen är en förutsättning för att uppfylla tidskrav, uppnå god 

ekonomi, reducera mängden störningar och för att kunna styra byggproduktionen. 

Byggentreprenören måste skapa en ny organisation som ska driva projektet. Ansvaret för att skapa 

denna organisation ligger vanligtvis hos en arbets- eller produktionschef. I projektet är det för det 

mesta platschefen som ansvarar för produktionen, men det kan också finnas en eller flera 

arbetsledare och andra tjänstemän, exempelvis entreprenadingenjör och kvalitet-, miljöansvarig 

(KMA), som är stödfunktioner till platschefen. Dessa tjänstemän får av platschefen olika 

ansvarsområden delegerade till sin tjänst.  

Organisationen som har skapats måste nu lära känna bygget. Den kunskapen som finns om projektet 

och produktionsvillkoren hos de(n) som tidigare jobbat med anbudet eller projekteringen måste 

föras vidare till organisationen. Men alla i organisationen måste ändå själva studera 

bygghandlingarna så som kontrakt, administrativa föreskrifter, allmänna bestämmelser, mät- och 

ersättningsregler, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar, ritningar etc. (Nordstrand, 2008). 

Sedan långt tillbaka i tiden är distributionslistan ett av viktigaste styrinstrumentet för 

byggprojektledningen. Distributionslistan är en enkel och osofistikerad lista över 

projektmedlemmarna med kontaktuppgifter och information om respektive persons 

informationsansvar och vilka dokument som denne bör erhålla. I verkligheten är det svårt att hålla 

denna distributionslista korrekt och aktuell genom hela projektet. (Wikforss red, 2008). 

3.1.2 Bygghandlingshantering och projektnätverkslösningar 

I Nordstrand 2008 kan man läsa om ritningshantering. Eftersom en ritning är en bygghandling kan 

man därför dra liknande slutsatser för fler handlingar än just ritningar. I boken Byggprocessen 

beskrivs det att varje entreprenad måste ha säkra rutiner för hur de hanterar bygghandlingar, något 

som är oberoende av vilka system man använder. Det är väsentligt att alla på entreprenaden i fråga 

har den senast reviderade bygghandlingen. Eftersom man skall bygga efter bygghandlingarna är det 

således viktigt att bygghandlingarna har rätt version. Utöver detta skall bygghandlingarna vara 

lättillgängliga för dem som behöver dessa och att de personer som behöver dem får kännedom om 

dem. Ett system behövs för att säkerhetsställa att detta fungerar, och för att bevaka och distribuera 

bygghandlingar. (Nordstrand, 2008).  

Byggindustrin har på senare år introducerat olika projektnätverkslösningar, exempel på detta är 

Byggnet, PNET och Projektplatsen. Målet med dessa nätverkslösningar är att styra kommunikationen 

i projektet efter vissa bestämda principer. Verktygen skall effektivisera projektörernas arbete och 

förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna i projekten. (Wikforss red, 2008). I de studerade 

entreprenaderna används Byggnet som projektnätverkslösning. Målet med Byggnet är att det skall 

vara ett komplett och lättanvänt IT-baserat projektnätverkslösningssystem. Genom inloggning i 

Byggnet visas startsidan. Denna är personlig och visar de projekt som användaren är deltagande i. Via 

startsidan kan man klicka på de projekt man är delaktig i, då kommer användaren till en entrésida för 

valt projekt. På vänster sida i entréfönstret finns en verktygsmeny för projektets ingående 



10 
 

bygghandlingar. Tjänsten är främst ett dokumenthanteringssystem. Med en fast mappstruktur med 

fördefinierade rubriker, mappnamn och handlingar, vilka följer Bygghandlingar 90 standard (Wikforss 

red, 2008). Detta skapar en samlingsplats för bygghandlingarna i entreprenaden och kan enkelt 

kommas åt med en Internetuppkoppling.  

I Byggnet finns en funktion för filhistorik där man som användare kan se när varje dokument laddats 

upp, hämtats, godkänts och reviderats, samt vilka användare som genomfört åtgärderna (Wikforss 

red, 2008). 

3.1.3 Kommunikation 

Studerar man kommunikationen i ett byggprojekt kommer man upptäcka att kommunikationen är 

uppdelad på två nivåer. Dels den formella kommunikationen, i form av kontrollerad 

dokumentsutväxling och den informella kommunikationen i form av interaktiv problemlösning. Den 

formella kommunikationen är den som sker via kontrollerade dokumenthanteringssystem, 

exempelvis Byggnet. Där projektörer kan skicka bygghandlingar som blir registrerade med tid, datum 

och det sker en formell överlämning. Syftet med ett dokumenthanteringssystem är att styra och 

kontrollera informationsflödet.  

Utöver detta finns det den informella kommunikationen ofta i form av problemlösning, där man via 

informella vägar, exempelvis via telefonsamtal eller mail kontaktar projektörer för frågor om 

bygghandlingarna.(Wikforss red, 2008). Det är nödvändigt att även kontrollera det informella 

informationsflödet, då det annars kan underminera den formella kommunikationen (Dainty m fl, 

2006). Kommunikation är komplext, det råder det inget tvivel om, detta får stöd av både Dainty m fl 

& Wikforss red. Information som utbyts mellan personer kan uppfattas olika, beroende på vem 

mottagaren respektive sändaren är, ha varierande innehåll, form och inverkan i olika situationer. 

Detta är fallet inom byggindustrin där en uppsjö av kommunikation sker samtidigt (Dainty m fl, 2006). 

3.2 Utbildningsteori 
Genom utbildningen Byggteknik och design på KTH, har författarna fått en god överskådlig bild och 

kunskap om det mesta som rör byggindustrin. Från föreläsningar, seminarium och projektarbeten har 

denna utbildning givit grundkunskaper för att kunna genomföra detta tekniska arbete. Under det 

sista året av utbildningen har kurserna kommit att bli mer fördjupade och möjligheten har givits att 

välja bland kurser som fördjupat sig på områden som man känner dragning mot. Författarna har inte 

valt exakt samma utbildningsväg men den gemensamma nämnaren har varit byggproduktion. Hela 

utbildningen har givit bra förutsättningar för detta arbete, men det finns två kurser som sticker ut i 

betydelse för arbetet, dessa är Byggprocessen samt Byggstyrning. Nedan följer en kortare 

beskrivning av kursernas innehåll. 

Byggprocessen (HS1006), denna kurs beskriver de olika förloppen av byggprocessen samt vilka lagar 

och bestämmelser som påverkar den. Kursen beskriver de olika entreprenadformerna, de olika 

parterna i byggprocessen och deras arbetsuppgifter. Den tar även upp olika upphandlingsformer och 

ersättningsformer. Kursen har också behandlat ledarskap och kommunikation. 

(http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1006 , 2012-05-15) 

Byggstyrning (HS1015), kursen tar upp de centrala delarna i anbudskalkylering. Så som tidsbegrepp, 

kapacitetsberäkningar, resursfördelning, material-, arbetskostnadsberäkningar och beräkning av 

driftskostnader. I kursen gavs föreläsningar i ledarskap, kursen tar också upp upprättande av 
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anbudssammanställning och utformning av anbud.(http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1015 , 

2012-05-15) 

Den kunskap ur dessa kurser som kommit till användning i arbetet har dels varit den grundläggande 

beskrivningen av själva byggprocessen och dess aktörer. Genomgången av lagar och bestämmelser i 

byggprocessen har varit till stor nytta, då bygghandlingarna är juridiskt bindande och 

entreprenaderna utgår från Allmänna Bestämmelser 04 – för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader(AB 04). Denna var den huvudsakliga litteraturen i den del av 

Byggprocessen som behandlade entreprenadjuridik. Båda kurserna har haft moment som tagit upp 

ledarskap och kommunikation, detta har givit kunskap för att förstå bra ledarskap, verktyg till 

användandet av kommunikation och gett förslag till förbättrad kommunikation. 

Som teoretiskförankring till denna rapport har författarna bland annat använt sig av två litterära 

verk, som också fungerat som kurslitteratur i de två nämnda kurserna. Byggstyrning (Nordstrand, 

Révai, 2002), Byggprocessen (Nordstrand, 2008). Dessa böcker beskriver till stora delar 

byggprocessen samt metoder för styrning av byggproduktion.  

Som hjälpmedel till rapporten och genomförandet av intervjuerna har författarna använt sig av 

Projektarbete – En vägledning för studenter (S Andersen, Schwencke, 1998). Boken har främst 

använts som hjälp med förarbetet och analysen av intervjuerna, men även för att få allmänna råd i 

projektbaserat arbetssätt. Denna bok användes i kursen Informationsteknik och ingenjörsmetodik. 

Frågeställningen som författarna ställt är beroende av många parametrar för att besvaras, därför att 

det inte finns några generella metoder för hur bygghandlingar skall hanteras. Det finns en rödtråd i 

arbetet som kretsar kring kommunikationen, ansvarsfördelningen i ett byggprojekt och 

projektledning. Det har gjorts en del tidigare studier inom dessa områden och även skrivits böcker. 

Därför har författarna under arbetets gång införskaffat sig kunskap från ytterligare källor i form av 

litteratur. Några för författarna viktiga litterära källor har varit: Communication in Construction. 

Theory and practice (Dainty m fl, 2006), Managing human resources in the project-based 

organization, in People in Project Management (Keegan, Turner, 2003), Kampen om 

kommunikationen (Wikforss red, 2008). 
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4 Faktainsamling 
Författarnas faktainsamling har genomförts utifrån en kvalitativ metod, där de gjort fallstudier på 

entreprenaderna Täby Centrum och Norra Djurgårdsstaden västra E-025. Författarna började sin 

faktainsamling med att gå igenom vissa delar de bygghandlingar som finns i de båda 

entreprenaderna, STRABAG Sveriges verksamhetsbeskrivning och STRABAG Sveriges 

rollbeskrivningar. Utifrån detta material arbetade författarna empiriskt för att ta fram för dem 

relevanta frågor för att kunna svara på sin frågeställning, de framtagna frågorna användes i intervjuer 

med den personal författarna ansåg vara relevanta för entreprenadernas hantering av 

bygghandlingar. Dessa frågor finns återgivna i [bilaga 2]. Genom intervjuerna skapades data som 

sammanställdes till ett källmaterial, författarna hoppas att genom detta källmaterial kunna kartlägga 

eventuella brister hanteringen av bygghandlingarna i entreprenaderna i sin analys. Utöver 

författarnas skapande av egen data från intervjuer har de även kompletterat sin kunskap med hjälp 

av litteratur som återfinns i referenslistan i slutet av denna rapport. Referenslitteraturen refereras 

även löpande i texten. Valet till metoden för hur författarna valt att göra sin faktainsamling grundar 

sig i att det inte finns någon generell beskrivning om hur entreprenören bedriver sin byggproduktion 

(Nordstrand, 2008).  

Genomförandet av studien för de två entreprenaderna författarna studerat är i stort sett identiska, 

skillnaden var dock att författarna var tvungna att anpassa frågorna något inför intervjuerna i 

entreprenaden Täby Centrum. Då denna är en totalentreprenad jämfört med Norra Djurgårdsstaden 

som är en utförandeentreprenad. Nedan följer en utförlig beskrivning om hur faktainsamlingen 

genomfördes. 

4.1 Norra Djurgårdsstaden, E-025 
Författarna besökte vid ett flertal tillfällen platskontoret för entreprenaden E-025. Vid inledande 

besök gjordes informella intervjuer för att dels få inledande information om projektet och för att 

kunna ta reda på vilka frågor som skulle ställas. De inledande besöken användes också för att ta reda 

på vilka personer författarna borde intervjua. Författarna intervjuade den för frågeställningen 

relevanta personalen. En platschef, två blockchefer, en entreprenadingenjör och två arbetsledare. 

Värt att notera är att en av blockcheferna även är platschef. Författarna bokade vid inledande 

presentationsbesök in tider för möten där intervjuerna genomfördes, kompletterande bokningar 

gjordes vid behov även via mejl- och telefonkontakt. Intervjuobjekt(en) blev kallade till ett 

konferensrum, författarna försökte att med omsorg välja ett så ostört rum som möjligt. Väl på plats 

delades ett frågeformulär ut till intervjuobjektet(en), frågorna ställdes i turordning utifrån 

frågeformuläret och de delfrågor som uppkom ställdes i direkt anslutning till frågan på 

frågeformuläret.  I vissa fall frångicks frågeformuläret som nämnt i stycket 1.5.2 Intervjuer.  De svar 

som gavs skrevs ned i sin helhet under intervjun av båda författarna, svaren sammanfattades sedan 

till mer kortfattade svar. Vilket utgör författarnas källmaterial. Respektive intervju tog ca 45-60 

minuter att genomföra. 

4.2 Täby Centrum 
Författarna besökte även platskontoret för Täby Centrum ett flertal gånger och ett inledande 

presentationsbesök gjordes. Senare bokades intervjuer med hjälp av handledaren på STRABAG 

Sverige. När dessa intervjuer gjordes hade författarna tagit med sig kunskap från den tidigare 

entreprenaden. Detta underlättade arbetet med att ta fram frågor samt identifiera vilka personer 

som borde intervjuas. Intervjuer bokades för entreprenadchefen, fyra arbetsledare och två 
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platschefer. Respektive person kallades vid bestämd tid till ett konferensrum. Även här valt för att 

minska störningar och skapa en privat atmosfär, detta för att ge så ärliga svar som möjligt. De 

intervjuade ställdes frågor från frågeformuläret och de delfrågor som uppkom ställdes i direkt 

anslutning till huvudfrågan.  Även här frångicks frågeformuläret i vissa fall som nämnts i stycket 1.5.2 

Intervjuer.  De svar som gavs skrevs ned i sin helhet av båda författarna, svaren sammanfattades 

senare till författarnas källmaterial. Respektive intervju tog ca 45-60 minuter att genomföra. 

4.3 STRABAG Sveriges huvudkontor 
När intervjuerna på respektive entreprenad var avslutade ansåg författarna att de var tvungna att 

utföra kompletterande intervjuer. Detta på grund av att vissa frågor genererats under intervjuernas 

genomförande, som de tidigare intervjuobjekten ej kunnat besvara. Därför togs några 

kompletterande frågor fram, via handledaren på STRABAG Sverige bokades möten med, en 

kalkylator, affärsområdeschefen och ställföreträdande affärsområdeschef för Norra Djurgårdsstaden 

E-025. Författarna besökte därefter STRABAG Sveriges huvudkontor vid ett tillfälle, där intervjuer 

med respektive person genomfördes. Intervjuerna tog ca 60 minuter vardera. Den ställföreträdande 

affärsområdeschefen kunde dock tyvärr ej medverka i intervjun. Författarna ansåg dock att de hade 

fått erforderliga svar och därför bokades inte en ny tid för intervju med den ställföreträdande 

affärsområdeschefen. 
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5 Genomförandet, empiri 
Under arbetets gång har empiri tagits fram från de två fallstudierna. Denna empiri redovisas i 

styckena nedan och analyseras sedan i analysen i kapitel sex. 

5.1 Projektstart E-025 
När projekt startade hade kalkylatorn tillsammans med affärschefen och utsedd platschef ett möte 

på STRABAG Sveriges huvudkontor där man diskuterade tid och ekonomi i projektet. Ingen 

resterande från produktionsledningen var medverkande i anbudsskedet utan fick sin introduktion till 

projektet när de kom till entreprenaden. Den personal som tillkommit efter detta har fått söka 

information om entreprenaden på egen hand, detta gjordes genom personliga frågor men även att 

gå igenom dokumentation, bygghandlingar m.m. Flera av de tillkommande i personalstyrkan var 

under introduktionstiden medverkande i andra projekt och har därför fått stå med en fot i varje 

projekt. Det finns ingen i entreprenaden som har ett formellt ansvar att vidarebefordra 

bygghandlingarnas innehåll, utan det är respektives persons eget ansvar att ta till sig relevant 

information ur bygghandlingarna. 

5.2 Organisation i E-025 
Nedan finns en schematisk en bild [Figur 5] som beskriver hur STRABAG Sveriges organisation i 

entreprenaden E-025 ser ut idag. Personalen i organisationsschemat har tillkommit till projektet i 

olika skeden. Underentreprenör för pålning, entreprenadingenjör och platschef/blockchef: betong 

var med tidigt, resterande personal fylldes på allt eftersom. Under entreprenadens start var 

nuvarande KMA i ett annat projekt, vilket har inneburit att de KMA-relaterade dokument som 

upprättades i entreprenadens start inte är upprättade av nuvarande KMA.  Chefmättekniker är 

utöver sin roll som mättekniskchef ansvarig för ritningshanteringen som beskrivs i 5.3 Hanteringen av 

bygghandlingar i E-025. Övriga ansvarsområden har inte blivit specificerade i entreprenaden, 

personalen har allt eftersom tagit på sig ansvar. För fullständig rollbeskrivning, se bilaga [1]. 

  
Figur 5, organisationsplan E-025 
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5.3 Hantering av bygghandlingar i E-025 
Nya och ändrade ritningar med tillhörande PM överlämnas till chefsmättekniker. Antingen direkt från 

beställare eller via någon annan i personalen som mottagit dem. Chefmättekniker är den som 

makulerar bygghandlingar som inte längre är gällande, upprätthåller ritningsliggaren och kontrollerar 

att den stämmer. Med ritningsliggare menas en pärm eller dylikt, där det finns listor på vilka ritningar 

som finns ute på arbetsplatsen. Detta för att få en kontroll på vilka ritningar som cirkulerar ute på 

arbetsplatsen. Alla bygghandlingar i entreprenaden finns samlade i ett 

projektnätverkslösningssystem. Man använder sig i entreprenaden E-025 av en Internetbaserad 

tjänst, Byggnet. När man loggat in på Byggnet och sedan går till mappsystemet för projektet kommer 

man åt alla bygghandlingar som finns i entreprenaden. När en ny eller reviderad handling läggs ut av 

projektören kan entreprenören direkt se denna, handlingen blir inte en bygghandling förrän 

beställare granskat och godkänt den och överlämnat den till entreprenören. Flödesschema för hur 

handlingar läggs ut på Byggnet beskrivs med en schematiskbild nedan [figur 6]. 

 

 

Figur 6, flödesschema Byggnet 

På platskontoret förvaras alla bygghandlingar: kontrakt, administrativa föreskrifter, allmänna 

bestämmelser, mängdförteckningar, mät-, ersättningsregler, tekniska beskrivningar, ritningar etc. 

Alla bygghandlingar finns i minst en uppsättning på kontoret, och viss personal har även sin egen 

uppsättning av exempelvis mängdförteckningar för sin del av entreprenaden. I entreprenaden finns 

en stor mängd bygghandlingar, därför har inte alla i personalen koll på allt. Personalen söker den 

informationen ur bygghandlingarna som behövs när det blir aktuellt. Om det finns oklarheter i 

bygghandlingarna tar man via mail eller telefon kontakt med beställaren. 

Anbudet är kalkylerat från mängdförteckningarna och ritningarna, dessa ligger till grund för 

kontraktet. Platschefen är den person som har det yttersta ansvaret för entreprenaden. Ansvaret 

gentemot beställaren är att uppfylla kontraktet, vilket innebär att bygga efter bygghandlingarna. 

Platschefen/blockchefen är också den som har ansvaret att styra och fördela arbetet inom tilldelat 

projekt/block. Det dagliga arbetet omfattar planering, ledning och styrning av projektet/blocket. 

Platschefen/blockchefen är ytterst ansvarig för projektets resultat gentemot överordnad chef.  
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5.4 Organisationen E - Täby Centrum 
Entreprenaden Täby Centrum är en totalentreprenad, alla bygghandlingar och ritningar var inte 

färdiga innan produktionsstart. Innan produktionsstart fanns allmänna föreskrifter, kontrakt och 

systemhandlingar. Entreprenadchefen har gått igenom de allmänna föreskrifterna tillsammans med 

platscheferna/blockcheferna vid projektstart, sedan har man haft en introduktion för den tillkomna 

personalen.  Nedan finns en schematisk en bild [Figur 7] som beskriver STRABAG Sveriges nuvarande 

organisation i entreprenaden E – Täby Centrum. Personalen har kommit till projektet i olika skeden, 

entreprenadchefen är den enda person i projektledningen som varit med sedan projektet startade. 

De platschefer/blockchefer som medverkade i projektstarten har bytts ut och nya har ersatt dessa, 

platscheferna/blockcheferna byttes ut vid olika tidpunkter och vissa arbetsledare har tillkommit 

under projektets gång då man haft ett behov av att utöka personalstyrkan, därför att det blev för 

mycket arbete för en av arbetsledarna. Man har i denna entreprenad gjort en specifik rollbeskrivning. 

Notera att, samordnande platschefen även har befattningen blockchef: mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, organisationsplan E-Täby Centrum  
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5.5 Hantering av bygghandlingar i E – Täby centrum 
I E – Täby Centrum pågår projekteringen parallellt med produktionen. Det fungerar så att projektören 

gör en förhandskopia av en ritning som sedan skickas till entreprenören, i detta fall STRABAG Sverige. 

Ritningen tas i mot av entreprenadchefen och cirkulerar sedan till platscheferna, all personal som 

granskat ritningen bifogar sina anmärkningar och därefter skickas den tillbaka till projektören som 

korrigerar de anmärkningar som gjorts. Den ändrade ritningen skickas därefter till beställaren som 

godkänner eller inte godkänner denna handling till en bygghandling. När ritningen är godkänd som 

en bygghandling läggs den upp på Byggnet, detta görs även med ritningar som uppdateras. Via 

Byggnet kan sedan arbetsledarna gå in och hämta ut de ritningar som de är i behov av. På 

arbetsplatsen är det chefmättekniker som ansvarar för att ritningsgalgarna innehåller de senaste 

uppdaterade ritningarna och makulerar icke gällande ritningar. Arbetsledarna för respektive lag ser 

till att ritningar som cirkulerar ute byts ut och makuleras, det är också dem som distribuerar 

ritningarna till yrkesarbetarna. Alla bygghandlingar i projektet finns samlade på projektkontoret som 

delas mellan STRABAG Sverige, STRABAG Projektutveckling och vissa konsulter. Här finns också flera 

uppsättningar av kontraktet och de allmänna föreskrifterna. 

5.6 Visuell planering 
Man har under det senaste året på företaget och i de båda entreprenaderna introducerat visuell 

planering. Med visuell planering menas att man i mötesform, gemensamt planerar kommande 

arbetsmoment osv. Detta görs visuellt med ”post-it-lappar” på t.ex. en White board. Det ger alla 

medverkande i planeringen en överskådlig bild om vad som kommer hända inom den närmaste 

framtiden. Personalen ser då även vad andra kollegor inom samma entreprenad kommer göra under 

den närmaste framtiden. Denna form av planering fungerar som ett diskussionsforum där mål och 

planer preciseras. Metoden består av två olika delar, dels en nedbrytning av målen och den verkliga 

planen. Dessa delmål som skapas kopplas mot en tydlig plan, de antecknas sedan på ”post-it-lappar” 

och används i planeringen.  
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6 Analys 
Efter genomförda intervjuer av personalen i E-025 och Täby Centrum skapades ett källmaterial som 

jämförts med litteraturteorin vilket utmynnar i analysen. Innan analysen påbörjades undersöktes det 

om det fanns erforderliga svar på de frågor som ställts i intervjuerna. Det kontrolleras även om det 

fanns tillräcklig litteraturteori som källmaterialet kunde jämföras med, detta gjordes som en 

dubbelkontroll innan analysen kunde påbörjas.  Data som skapats genom intervjuerna ansågs som 

tillräcklig och därför kunde analysen sätta igång. 

6.1 Analys av Norra Djurgårdsstaden, E-025 
Redan i samband med intervjuerna uppdagades vissa problem som är kopplade till frågeställningen. 

Vid djupare analys av källmaterialet kopplat till teori kunde följande problem kartläggas: 

 Att man vid övertagandet av projektet från kalkylator organisationen inte helt följt 

verksamhetsbeskrivningen med innehållande checklista produktionsstart. 

 Hur Byggnet hanteras. 

 Intern kommunikation. 

Några positiva aspekter i hantering av bygghandlingarna kunde även kartläggas: 

 Den fysiska hanteringen av bygghandlingar. 

 Visuell planering. 

6.1.1 Projektövertagande 

STRABAG Sverige har i sin verksamhetsbeskrivning specificerat hur man skall gå tillväga när ett 

projekt lämnar kalkylorganisationen och tas över av produktionspersonalen i entreprenaden. Detta 

utgörs bland annat av olika checklistor och rutiner som man skall följa. Ett av de styrande 

dokumenten gällande övertagandet av projektet består av en punkt rörande överlämnandet. Där 

man på ett tydligt sätt beskriver vilka rutiner som måste följas innan man får det så kallade 

”startbeskedet” och kan börja produktionen. Man ska enligt detta dokument vid övertagandet av 

projektet ha en byggtekniskgenomgång, där kalkylatorerna, utsedd platschef och arbetschef skall 

medverka. 

En genomgång gjordes av kalkylatorn, platschefen och arbetschefen. I det mötet diskuterades tids- 

och kostnadsfrågor. I Nordstrand, 2008 tas detta möte upp som ett steg i hur man skall göra vid 

övertagandet av ett projekt för att säkerhetsställa produktionsplaneringen. Eftersom det är en 

utförandeentreprenad finns alla bygghandlingar tillgängliga redan i anbudsskedet, därför finns det 

goda förutsättningar för att göra en gedigen produktionsplanering. Detta tillvägagångssätt för hur 

STRABAG Sverige ska starta sin produktion enligt sin verksamhetsbeskrivning kan jämföras med 

rutiner för produktionsstart enligt (Nordstrand, 2008).  

En annan för frågeställningen viktig del i verksamhetsbeskrivningens produktionsstart är en punkt 

rörande specificeringen av produktionspersonalens ansvarsfördelning. Ett dokument är upprättat i 

verksamhetsbeskrivningen som beskriver vad respektive personal i produktionsledningen har för 

ansvar och befogenheter kopplade till sin tjänst. Detta dokument är generellt och omfattar inte alla 

tänkbara ansvar som kan uppkomma i ett projekt. STRABAG Sverige har därför skrivit in i sin 

verksamhetsbeskrivning att de vid uppstart att ett projekt skall göra en mer utförlig specifikation av 

ansvars- och befogenhetsfördelningen. En specificerad distributionslista är något som funnits inom 

branschen länge, det är ett simpelt, men ändå ett viktigt styrmedel för att säkerhetsställa att alla 
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ansvarsområden blir distribuerade (Wikforss red, 2008). STRABAG Sverige har som sagt i sin 

verksamhetsbeskrivning beskrivit hur man inom företaget skall utforma distributionslistan för varje 

entreprenad. I entreprenaden Norra Djurgårdsstaden har man inte upprättat denna 

distributionslista. 

6.1.2 Byggnet och den fysiska hanteringen av bygghandlingar 

Som tidigare beskrivits i stycke 3.1.2 Bygghandlings och projektnätverkslösningar, nämns det hur 

Byggnet fungerar och vad det fyller för funktion. I projektet E-025 används Byggnet främst som en 

dokumentpool, där alla bygghandlingar i projektet finns samlade i en fast mappstruktur. Det är 

beställaren som ansvarar för de handlingar som finns på Byggnet. Som beskrivits lägger respektive 

projektör ut handlingar på Byggnet som sedan granskas och godkänns av beställaren. Det finns en 

struktur för hur bygghandlingarna skall tas i mot av STRABAG Sverige. Det sker genom att 

bygghandlingarna med respektive ändrings PM lämnas till någon i produktionsledningen, som sedan 

vidarebefordrar bygghandlingen till chefmättekniker. Det är också chefmättekniker som ansvarar för 

den fysiska hanteringen av bygghandlingarna. Man har alltså en intern struktur för hur man skall 

hanterar bygghandlingarna fysiskt, något som enligt (Nordstrand, 2008) måste finnas för att kunna 

säkerhetsställa att hanteringen fungerar. Den fysiska hanteringen säkerhetsställs också genom att 

chefmättekniker för en så kallad ritningsliggare, något som inte finns beskrivet i den litteratur som 

studerats. 

6.2 Analys av entreprenaden Täby Centrum 
Genom intervjuer och analysen av källmaterialet jämfört med teori har följande problem kartlagts 

som är kopplade till frågeställningen:  

 Utbytt personal 

 Intern kommunikation 

6.2.1 Utbytt personal 

Ett vanligt förekommande fenomen i den projektbaserade industrin är som tidigare nämnt att 

personalen inte alltid stannar i projektet tills dess slutförande (Karrbom Gustavsson red, 2011). Detta 

är även ett förekommande fenomen i entreprenaden Täby Centrum, att byta ut personalen behöver 

inte vara ett problem, men det kan bli ett utan klara rutiner för hur detta ska ske. STRABAG Sverige 

har i sin verksamhetsbeskrivning tillvägagångssätt för hur denna process gå tillväga. Enligt detta 

tillvägagångssätt skall den nytillkomna få en introduktion i de regler och bestämmelser som finns i 

entreprenaden med avseende på arbetsmiljö, rutiner m.m. Efter introduktionen av projektet ges 

möjlighet för den nytillkomna att ”skugga” personen han eller hon ska ersätta. Detta för att ge den 

nytillkomna en ”mjuk övergång” och god introduktion till sin tjänst. 

6.2.2 Intern kommunikation 

I det tidigare exemplet med laboratoriet presenteras en bild om vad kommunikation i ett större 

projekt omfattar, där man kan se den formella kommunikationen och dess omfattning (1.1 

Bakgrund). I entreprenaden Täby Centrum används Byggnet och mailkontakt som de formella 

kommunikationskällorna. Via Byggnet hämtar arbetsledare bygghandlingar som i största delen består 

av ritningar. Därför kan det ses som att STRABAG Sverige har en struktur i hur man hanterar den 

formella kommunikationen, vilket enligt litteraturen är en viktig aspekt för att säkerhetsställa 

kommunikation. Utöver den formella kommunikationen sker den informella kommunikationen 

genom dagliga samtal, telefonkontakt etc. denna finns det ingen struktur för. 
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6.3 Analys av genomförandet av intervjuerna i entreprenaderna 
Som tidigare beskrivits i denna rapport gjordes en litteraturstudie om hur man kan gå till väga när 

man genomför intervjuer. Detta gjordes därför att författarna inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap i 

hur man genomför intervjuer. Vilket är relativt komplext och det krävs god förståelse för att kunna 

genomföra intervjuer, dels hur de som intervjuar förhåller sig och hur intervjuerna struktureras. 

Under intervjuerna ställdes ca 20 frågor, exklusive de följdfrågor som uppkom. Svaren från respektive 

intervjuobjekt varierade i kvalitet. Vissa kände sig mer bekväma än andra vilket ledde till en mer 

avslappnad intervju där svaren också blev mer utförliga. Vissa intervjuobjekt var mer eller mindre 

erfarna i sin yrkesroll, vilket ledde till att de i vissa frågor inte hade tillräcklig kunskap för att kunna 

besvara vissa frågor. Detta problem löste sig dock relativt bra, eftersom flera personer i samma 

yrkesroll intervjuades. Dock kan detta ses som en brist då författarna gärna hade sett att alla 

personer hade samma kunskap men det kan även ses som en fördel, eftersom studien bland annat 

undersöker hur stor skillnad det var mellan intervjuobjektens kunskap i entreprenaderna. Detta är 

starkt kopplat till frågeställningen, då man genom god kommunikation kan ta till sig den kunskap som 

behövs från sina medarbetare. 
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7 Slutsatser 
Generellt anser vi att STRABAG Sveriges hantering av bygghandlingar fungerar bra, men vi har genom 

vår kartläggning kunna identifiera några punkter som skulle kunna förbättras. Vi har även hittat några 

positiva aspekter som vi tycker att de ska föra vidare i framtida projekt. Vi listar detta nedan: 

Kartlagda förbättringspunkter för hantering av bygghandlingarna: 

 Att man vid övertagandet av projektet från kalkylator organisationen inte helt följt 

verksamhetsbeskrivningen med innehållande checklista produktionsstart. 

 Bristfällig rollbeskrivning med avseende på ansvar och befogenheter. 

 Bristfällig introduktion av utbytt personal. 

 Hanteringen av Byggnet. 

 Intern kommunikation. 

 För få arbetsberedningar. 

Kartlagda positiva aspekter i hantering av bygghandlingarna: 

 Den fysiska hanteringen av bygghandlingar. 

 Visuell planering. 

7.1 Kartlagda problem 

7.1.1 Produktionsstart/Projektövertagande 

Projektövertagandet, alltså övertagandet av projekten från kalkylatororganisationen till 

produktionsledning är enligt vår åsikt en väldigt viktig del för att skapa goda förutsättningar för 

hanteringen av bygghandlingarna. Vi tycker att det står väl skrivet i verksamhetsbeskrivningen vilka 

rutiner man har för detta. Vi har i vår studie sett att den till viss del görs, men vissa moment som vi 

anser är viktiga för hanteringen utförs inte tillräckligt ordentligt. Vi har haft det som en av våra frågor 

i intervjuerna, där vi undersökte hur projektövertagandet gick till, denna fråga ställdes till all personal 

i produktionsledningen i de två entreprenaderna, affärsområdeschefen och kalkylatorn. Där vi kunde 

konstatera att man enligt oss inte haft en tillräckligt gedigen byggtekniskgenomgång och 

projektöverlämning. I entreprenaden Täby Centrum som är en total entreprenad är det självklart 

omöjligt att göra en byggteknisk genomgång av alla bygghandlingar då dessa utgörs av en 

systemhandling. Alltså bara tänka dimensioner och utseende. I entreprenaden E-025 som är en 

utförandeentreprenad fanns alla bygghandlingar upprättade innan produktionsstart. Detta ger då en 

möjlighet att redan innan produktionsstart granska bygghandlingar och då kan man tidigt upptäcka 

brister i bygghandlingarna, alternativa utförandesätt etc. Vi anser att man kan vinna mycket på att 

göra denna byggtekniska genomgång mer utförligt.  I E-025 hade de ett möte som man skall ha enligt 

verksamhetsbeskrivningen, men där det mest diskuterades tid- och ekonomifrågor. Om detta hade 

gjorts mer utförligt tror vi att man redan innan produktionsstart kunde hittat många bygghandlingar 

med bristande kvalitet och oklarheter. Brister som i dagsläget lett till förseningar och oklarheter inom 

vissa delar av entreprenaden E-025. 

Ett problem när man i dagsläget finner fel och oklarheter i bygghandlingarna är att beställaren tar 

lång tid på sig att svara på oklarheterna, vilket vi tror till störstadel beror på att beställaren inte själv 

projekterat utan måste vända sig till respektive projektör för utredning. En process som visat sig vara 

väldigt tidsödande men som inte är STRABAG Sveriges interna problem. Anledningen till att den 
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byggtekniska genomgången inte genomförts fullt ut i detta projekt är att STRABAG Sverige har 

personalbrist. Vi tycker dock att man bör tillsätta resurser och tid till detta, då man kan vinna mer tid 

än man förlorar på att göra det. Med det menar vi att man kan reducera risken att få förseningar i 

produktionen, genom att tidigt granska bygghandlingarna. Något som vi även fick belägg för i våra 

intervjuer, då den största delen av den ledande personalen också trodde man kunde vinna mycket tid 

genom detta. Med den ledande personalen i det här sammanhanget menar vi främst blockchef och 

platschef. 

Utöver detta står det även skrivet i verksamhetsbeskrivningen att kalkylatorn skall medverka i ett 

uppstarts möte vid övertagandet, detta för att kunna visa vilka risker och vinster han eller hon har 

sett när denne räknade på jobbet. Vi tycker också att det är en viktig förutsättning för att få igång 

produktionen på ett bra sätt, här finns även en god möjlighet att förmedla tveksamheter i 

bygghandlingarna till produktionspersonalen, vilket sparar tid. Då produktionspersonalen själva inte 

behöver finna tveksamheterna, utan kan koncentrera sig på att finna en lösning till problemen direkt. 

Tyvärr medverkade inte kalkylatorn i den utsträckning vi tycker att man borde göra, även detta beror 

på resursbrist i företaget. 

7.1.2 Bristfällig rollbeskrivning, med avseende på ansvar och befogenheter 

Ett annat problem som uppmärksammats är rollbeskrivningarna. Dessa rollbeskrivningar finns i 

verksamhetsbeskrivningen, men inte är tillräckligt specificerade utan ses mer som en generell 

beskrivning av tjänsten. STRABAG Sverige har i sin verksamhetsbeskrivning en rutin för att en 

specificerad ansvarsfördelning skall göras i varje projekt. I projekten som undersöktes fann vi i E-025 

ingen specificerad rollbeskrivning, i Täby Centrum har den gjorts. Vi anser att detta är en viktig 

förutsättning för hanteringen av bygghandlingarna, med motivationen att den ingående personalen i 

produktionsledningen måste veta vad respektive person ansvarar för och vilka befogenheter man har 

för att styra produktionen. Detta kan jämföras med distributionslistan som Nordstrand talar om i 

Byggprocessen. Därför ställdes en fråga rörande denna rollbeskrivning där vi dels frågade personalen 

om de sett den generella rollbeskrivningen i verksamhetsbeskrivningen. Sedan frågades också ifall 

den stämde överens med det de faktiskt gjorde i entreprenaden, den sista följd frågan löd, om de 

hade tyckt det var bättre med en mer specificerad ansvars- och befogenhetsfördelning. 

Det generella svaret på första frågan var att intervjuobjekten hade sett rollbeskrivningen, men man 

tyckte inte att den stämde så bra överens med den verkliga tjänsten. Utan att det blivit så att man 

tagit på sig ansvar allteftersom, detta gällde främst E-025. I frågan rörande befogenheter så var det 

mer klart och rollbeskrivningen beskrev där bättre vad man faktiskt har för befogenheter. Frågan 

rörande att ha en mer specifik rollbeskrivning så varierade svaret något. En del tyckte att det var bra 

och nästan skulle vara en självklarhet, därför att saker annars lätt faller mellan stolarna. Medan 

andra tyckte att det kunde skapa en miljö där man bara ser till sina egna ansvarsområden och sedan 

helt ignorerar de andras, vilket kan leda till problem. 

Vi tycker ändå att man bör göra en tydligare projektspecificerad rollbeskrivning där alla tänkbara 

ansvarsområden ska finnas med och fördelas, så att personen som får en tjänst vet vad han eller hon 

förväntas ha kunskap om, för att sedan rent praktiskt kunna utföra sitt arbete och veta vilka 

bygghandlingar som är kopplade till sin tjänst. Då blir det konkret vilka bygghandlingar som är av ens 

eget intresse, då det är personens faktiska ansvar. Vi anser att genom att ha denna projektbaserade 

rollbeskrivning/ansvarsfördelning nedskriven så kan den även tillämpas ifall någon ur 

produktionsledningen av oberoende anledning skulle bli utbytt. Då kan man med lätthet se och 
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vidarebefordra detta ansvar och tjänsten som en helhet. Genom att göra detta tror vi att man på ett 

bättre sätt säkerhetsställer att inget av de ansvarsområden som finns faller bort.  

En annan detalj som uppmärksammades i entreprenaden är att viss ingående produktionspersonal 

har flera ledande roller och att viss personal medverkar i flera projekt samtidigt. Därför gjorde också 

två frågor kopplade till detta, där den första frågan ställdes för att se om intervjuobjektet var klar 

med entreprenaden som han eller hon var på innan han eller hon kom till entreprenaden. Om svaret 

var nej, så ställdes frågan om man då ”fick stå med ena foten i vartdera projekt”. Generellt var det 

inte ett betydande problem. Men det problem som vi själva uppmärksammat var att platschefen i E-

025 både agerade platschef och blockchef, utöver att han samtidigt medverkar i en annan 

entreprenad. Så vi var fundersamma till hur det fungerade rent praktiskt och ifall man verkligen har 

tillräcklig tid för det. Vilket senare visade sig vara lite problematiskt, då vi fick uppfattningen att 

platschefen mer agerade utifrån sin roll som blockchef och ibland kanske inte såg entreprenaden 

som en helhet, som platschefen ändå har det yttersta ansvaret för. Vi tycker att man inte bör låta 

samma person ha flera roller därför att vi anser att det lätt kan bli för mycket ansvar för en person. 

7.1.3 Introduktion av ny personal 

Att personalen bytts i projekten är inget ovanligt i projektbaseradeverksamheter och det behöver 

inte heller vara ett problem. Vi anser dock att STRABAG Sverige genom dåliga rutiner skapar problem 

för sig själva när de byter personal och inte ger den nytillkomna personen en tillräcklig introduktion. 

Det finns i STRABAG Sveriges verksamhetsbeskrivning beskrivet hur introduktionen skall göras, men 

vi anser att det saknas vissa punkter i denna. Vi anser att det är mycket viktigt att det sker en ”mjuk 

övergång” alltså att den nytillkomna får ta del av de ansvarsområden som är kopplade till sin tjänst. 

Annars kan det lätt bli så att viss information faller bort och måste tas fram på nytt. Problemet som vi 

anser finns är att när någon väl byts ut så får personen inte en tillräcklig gedigen introduktion. Man 

har i entreprenaderna gett möjlighet för den nytillkomna att ”skugga” personen han eller hon ska 

ersätta. Men vi anser inte att det har givits erforderlig tid till detta och som vi tolkat det ur våra 

intervjuer har det inte varit så givande att just ”skugga” sin föregångare. Det vi istället anser att 

STRABAG Sverige bör göra är att ge tillräcklig tid för personen som ska lämna projektet att 

vidarebefordra den viktiga informationen han eller hon sitter på till sin ersättare. I entreprenaden 

Täby Centrum har många ur organisationen bytts ut, man har där en specificerad rollbeskrivning, 

men vissa ansvarsområden har ändå inte blivit förmedlade när viss personal bytts ut. Detta fick vi 

fram i våra intervjuer där det visade sig att viss ny personal inte visste alla sina ansvarsområden, utan 

de fick reda det en bit in i sin nya tjänst, där det visade sig att man faktiskt hade vissa 

ansvarsområden som denne inte kände till. Detta tror vi lätt skulle kunna undvikas om man har de 

specificerade rollbeskrivningarna tydligt nedskrivna på papper, då man kan informera ny personal om 

deras ansvar och befogenheter via ett dokument. 

7.1.4 Hanteringen av Byggnet 

Att använda sig av en Internetbaseradsamlingsplats för alla bygghandlingar tycker vi är en bra idé, då 

detta ger den formella kommunikationen bättre struktur. Dock har vi märkt att det i E-025 finns ett 

problem med användningen av Byggnet. Detta problem åvilar främst beställaren, eftersom det är 

denne som är administratör för projektet på Byggnet. Det krävs mycket disciplin för att Byggnet skall 

fungera (Wikforss red, 2008). Något som vi inte själva tycker finns, vi tycker att Byggnet mer används 

som en dokumentpool snarare än en kommunikationsväg. Dels ur den aspekten att beställaren inte i 

tillräckligt stor utsträckning ser till att de bygghandlingar som ligger på Byggnet är av senaste version 
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och fullgod kvalitet. Men också det faktum att STRABAG Sverige får tillgång till handlingar innan 

dessa blivit bygghandlingar. Det kan kanske ses som ett mindre problem, men vi tycker ändå att man 

i projektet måste ha en tydlig struktur i hur man använder sig av Byggnet. Anledningen till detta är 

inte att vi anser att det är lätt hänt att man får tag i en handling som ännu inte blivit bygghandling. 

Då man faktiskt får ett ändrings PM från beställaren, med en lista innehållande de ändringar som 

gjorts och vilka bygghandlingar det omfattar. Men problemet vi ser är att produktionsledningen inte 

med säkerhet kan använda sig av de modellfiler som finns på Byggnet. Då dessa inte verkar 

uppdateras i samma takt som modellfilens ingående ritningar gör. Ett exempel på detta är följande: 

Projektör X laddar upp en reviderad handling, ”Brunn1.dwg version. C” på Byggnet. Nu ser 

entreprenören att projektör X har laddat upp en fil. Detta innan den blivit granskad och godkänd av 

beställaren, alltså har inte handlingen i dagsläget någon betydelse för entreprenören.  

Eftersom det finns en stor mängd handlingar inom olika områden, upprättade av olika projektörer 

blir det lätt rörigt (Wikforss red, 2008). Problematiken blir då att projektören laddar upp nya ritningar 

som är en av många ritningar till en modellfil, som till sist blir godkända och exempelvis namnger den 

”Brunn 1 vers. C” som tillhör modellfilen ”Brunnar i gata vers. B”. Detta skapar lätt en förvirring då 

man inte lätt kan tyda att modellen också blivit ändrad då den inte fått uppdaterat version. Det blir 

därför svårt att avgöra om modellfilen är av rätt version, utan att ingående kontrollera den. 

Det blir därför tillslut svårt att utskilja vilka modellfiler som faktiskt är bygghandlingar och 

preliminära. Vilket även får stöd ifrån (Wikforss red, 2008). Vi beskrev i stycket 5.3 Hantering av 

bygghandlingar i E-025, hur flödesschemat ser ut när handlingar läggs ut på Byggnet. Vi anser dock 

att man bör använda sig av ett annat flödesschema, som enligt oss skapar en mycket bättre struktur 

då produktionsledningen genom detta kan garantera sig i att handlingarna faktiskt är godkända 

bygghandlingar. Detta flödesschema anser vi att man som entreprenör skall kräva av beställaren för 

att säkerhetsställa att man utan tveksamheter kan hämta handlingar från Byggnet, som faktiskt är 

bygghandlingar. Beskrivet nedan i [Figur 8, flödesschema Byggnet]. 

 

Figur 8, flödesschema Byggnet 

7.1.5 Intern kommunikation 

Att kommunikation är komplext råder det inget tvivel om, vilket får stöd av bland annat (Wikforss 

red, 2008)& (Dainty m fl, 2006). Det är även något som vi själva märkt genom våra intervjuer och 

observationer. De finns i båda de studerade entreprenaderna en stor mängd information, som måste 

föras fram och tillbaka mellan personalen. En stor del av denna information utgörs av 

bygghandlingar, det är därför inte konstigt att kommunikation är en viktig aspekt i hur hantering av 

bygghandlingar fungerar i entreprenaderna. Det var dock svårt för oss att observera om 

kommunikationen fungerade bra, för vem kan säga vad bra kommunikation är. De vi själva anser och 

såg som ett problem med kommunikationen var att vi fick känslan av att vissa personer verkade hålla 

inne på information. Anledningen till varför personer höll inne på information verkade inte vara ett 

kontrollbehov, utan mer att stress och andra faktorer gjorde att information i vissa fall inte 
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förmedlades. Problem som kan uppstå genom detta är att information förmedlas för sent eller inte 

alls, att information kommer ut försent kan leda till många problem så som förseningar i olika 

arbetsmoment. Men även att personen som vill ha informationen måste söka upp den själv vilket är 

mer tidsödande. Vi anser dock att den största riskfaktorn med dålig kommunikation är att om en 

person som sitter på mycket information skulle bli utbytt ur projektet så kan stora mängder 

information försvinna. 

Organisation i E-Täby Centrum är enligt oss ganska stor, vilket utgör ett komplext 

kommunikationspussel. För att detta pussel skall fungera bra krävs det att alla medarbetare jobbar 

efter samma mål. Ett mål som viss personal inte tycker är tillräckligt tydligt, vilket skapar en form av 

osäkerhet. Då personalen inte vet vad det egentligen är man vill uppnå. Vi tycker att STRABAG 

Sverige bör sätta tydliga mål som visar vad det egentligen är man vill uppnå i respektive projekt, om 

det inte finns några tydliga mål blir det svårt för personalen att veta vad de egentligen ska prestera.  

7.1.6 Arbetsberedningar 

Som ett sidospår i vår studie kom vi in på området arbetsberedningar. Vi anser att en 

arbetsberedning kan ses som en kvalitetssäkring på att bygghandlingarna följs extra noggrant men 

även att eventuella fel i bygghandlingarna upptäcks, att det utförs rätt, säkert och med de uppsatta 

kvalitetskraven som finns. För att göra en utförlig arbetsberedning av ett moment krävs det att man 

sätter sig in i de aktuella bygghandlingarna för det momentet. Detta skapar ett bra forum för 

granskning av de aktuella bygghandlingarna och de ovan nämnda aspekterna säkerhetsställs. Den 

gemensamma uppfattningen på arbetsplatsen var att arbetsberedningar är viktigt, men att det görs 

för få. Detta tyddes bero på att STRABAG Sverige i sin verksamhetsbeskrivning har en mall för hur 

arbetsberedningar skall utföras, denna mall ansågs av många vara för omfattande och reglerad. 

Detta gjorde att arbetsberedningarna blev för långa och för ingående. Personalen hade önskan om 

att den skulle vara mer generell och göras tillsammans med all ingående personal för det momentet. 

Något som oftast skett, men när ny personal tillkommit har de inte varit med och gjort 

arbetsberedningarna, därför tyckte viss personal att arbetsberedningar skulle göras om så att även 

den nya personalen fick komma med sina åsikter och vara med att skapa dem. Vi tycker att 

arbetsberedningar är viktiga, dels för att undvika problem och förebygga risker. Men också för att när 

man skapa en arbetsberedning gemensamt så involverar man alla medverkande i de aktuella 

bygghandlingarna för just det arbetsmomentet. Detta ser vi som en stor fördel, därför att man som 

nämnt ovan säkerhetsställer hela arbetsmoment och att alla tar del av bygghandlingarna. En annan 

vinst som entreprenören kan få av detta är att arbetsmomenten blir mer effektiva och kan spara 

både tid, pengar och resurser. 

7.2 Kartlagda positiva aspekter 

7.2.1 Den fysiska hanteringen av bygghandlingar 

Genom våra intervjuer ville vi undersöka vem det var på plats som var ansvarig för den rent fysiska 

hantering av bygghandlingarna och hur det fungerade rent praktiskt. Frågan ställdes i intervjuerna 

med produktionsledningen i E-025 och i Täby Centrum, det finns även tillviss del nämnt i avsnitt 5.3 

Hantering av bygghandlingar i E-025 och 5.5 Hantering av bygghandlingar i Täby Centrum. Detta 

fungerade generellt mycket bra på arbetsplatserna. Alla som blev intervjuade svarade väldigt likt 

varandra på hur det fungerade rent praktiskt och att det fungerade bra. Något som vi även själva fick 

uppfattningen att det gjorde. Det enda problemet man haft i E-025 med den fysiska hanteringen var 

att deras underentreprenörer ibland kunde hålla inne på gamla ritningar och de var svårt att få tag på 
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dessa. Därför införde man en rutin om att inte ge dem ritningar på förhand då detta var onödigt och 

skapade problem om den utgivna ritningen sedan skulle bli reviderad. Chefmättekniker sköter även 

deras ”ritningsliggare” som nämnt i avsnitt 5.3 Hantering av bygghandlingar i E-025, är en pärm med 

listor innehållande vilka handlingar som finns ute på plats. Vilken version de utgivna handlingarna 

har, vilka ritningar som cirkulerar ute på arbetsplatsen, vad man gjort med handlingar intagna för 

makulering och en notis om hur det gjordes eller om den inte längre fanns på plats t.ex. att den var 

borttappad.  Vi tycker detta skapar en väldigt god kontroll för den fysiska förvaringen av 

bygghandlingar. Man kan genom ”ritningsliggaren” med lätthet se vilka bygghandlingar som 

cirkulerar, deras version och vad som hänt med gamla versioner. Genom att göra detta tror vi att 

man på ett lätt sätt säkerhetsställer att man bygger efter rätt bygghandling. 

7.2.2 Visuell planering 

Vi har genom våra intervjuer förstått att man genom introduktionen av visuell planering förbättrat 

vissa av de problem vi kartlagt i vår studie. Främst tror vi att det är kommunikationen som förbättras. 

Detta genom att man gemensamt planerar kommande arbetsmoment och produktionskrockar 

lättare undviks. Men att produktionsledningen även vid denna planering faktiskt lyfter fram de 

bygghandlingar som blir relevanta för respektive arbetsmoment. Vilket gör att fel lättare upptäcks. 

Detta skapar rum för detaljplanering av momenten, vilket vi i sin tur tror leder till att man följer 

bygghandlingarna bättre. 

Visuell planering är ett väldigt bra redskap i projekten. Men det krävs att alla medverkande verkligen 

tar denna metod på allvar för att den ska fungera väl. Om någon undanhåller något kan detta få 

konsekvenser för projektet. 

7.3 Slutsats intervjuer 
Vi tycker att kvalitén på våra intervjuer varit acceptabel, men att den andra omgången av intervjuer 

gick betydligt bättre, då vi kände oss mer erfarna. Den förbättringen som vi märkte tydligast var i 

början av intervjuerna. Där vi nu på ett mer strukturerat sätt fick en bättre kontakt med 

intervjuobjektet. Detta genom att vi på ett bättre sätt än tidigare presenterade oss själva och varför 

vi genomförde intervjun och vi valde även att be intervjuobjektet berätta lite om sin tjänst, tidigare 

projekt och erfarenheter m.m. Vilket vi tyckte ledde till en mer avslappnad och informativ intervju. 

En annan aspekt i varför intervjuerna gick bättre i Täby Centrum var att vi via vår handledare fick 

hjälp att boka in tid för intervjuer. Detta tror vi gjorde att intervjuobjekten verkligen tog sig tid för 

intervjuerna och inte var upptagna med annat. Det var svårare för oss i E-025 att själva boka tider för 

intervjuer, då det kändes som att personalen där hade mycket att göra i det dagliga arbetet. Men 

detta medförde dock inte att personalen inte hade tid när de väl satt i intervjun. 
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8 Rekommendationer 
Som avslut till denna rapport skulle vi vilja framföra några rekommendationer till STRABAG Sverige. 

Detta är våra egna åsikter och som vi tror kommer förbättra STRABAG Sveriges hantering av 

bygghandlingar i sina projekt. 

Det första förslaget är att vi tycker att man ska utveckla sin verksamhetsbeskrivning något.  Vi tycker 

att man har bra rutiner i denna för hur man ska starta sina projekt, men vi anser att man måste 

försöka följa den bättre, då det annars bara blir ett dokument utan betydelse. Vi tror att man genom 

att följa detta bättre kommer kunna spara tid i produktionen, även om det kanske kräver lite mer 

resurser från företaget för just planering och genomgång av bygghandlingar. Men vi tror ändå att den 

förlorade resursen kommer vägas upp i produktionstiden. Något som vi även fått stöd av våra 

intervjuer. 

Vi tycker även att man inför produktionsstart måste göra en specificerad ansvarsfördelning, inte för 

att ha en ”syndabock på papper” utan för att förtydliga ansvaren så att det blir en jämn fördelning 

och att inga ansvarsområden ”faller mellan stolarna”. Då vi tror att detta kommer underlätta 

hantering av bygghandlingarna, men även underlätta i de fall där någon ur produktionsledningen 

byts ut. Detta därför att det blir lättare att introducera personalen, då man tydligt kan se vilka ansvar 

han eller hon kommer få. I våra intervjuer fick vi uppfattningen om att den nytillkomna personalen 

inte fick en tillräckligt gedigen arbetsplatsintroduktion, vilket leder till att det tar längre tid att sätta 

sig in i projektet och nå tänkt kapacitet. Vi tycker därför att man i sin verksamhetsbeskrivning skall 

lägga till lite i stycket gällande arbetsplatsintroduktion. De vi anser man bör tillägga är att den 

nytillkomnas föregångare måste ges tid att precisera noggrant vad han eller hon hade för faktiska 

arbetsuppgifter. Vilket blir lättare om man har en tydlig ansvarsfördelning. Vi tycker även att tid bör 

ges att gå igenom vissa för entreprenaden viktiga bygghandlingar så att man får en gedigen 

introduktion, vilket vi tror gör att personen snabbare uppnår full kapacitet. 

En positiv men väldigt simpel metod vi fann i entreprenaden E-025 var ”ritningsliggaren”. Detta 

tycker vi är ett väldigt simpelt men bra verktyg för att underlätta den fysiska hanteringen av 

bygghandlingar. Det blir lätt att spåra bygghandlingar som finns ute i produktionen så att de lättare 

kan bytas ut ifall ändringar sker, vi tycker därför man ska föra en sådan i alla sina entreprenader. Vi 

tycker slutligen också att man skall fortsätta med visuell planering och att man försöker introducera 

detta redan i projektstart. Då vi tror att man har mycket tid och pengar att vinna på detta arbetssätt. 

I princip alla vi talat med i våra intervjuer ansåg att visuell planering har underlättat arbetet i 

produktionen. Det har blivit en tydligare planering och ett bättre samspel mellan alla medverkande i 

projekten.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 
Entreprenadchef 

 
Arbetsbeskrivning 
Entreprenadchef driver större eller komplexa projekt. Den interna beställaren 
består av en AC eller AC i konstortie. Det dagliga arbetet omfattar planering, 
ledning och styrning av projektet. 

Ansvar 
Entreprenadchef ansvar för att: 

 Genomföra och följa upp entreprenadens verksamhet och resultat   

 Tillse att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vidareförs på UE och 
leverantörer  

 Upprätta budget för entreprenaden samt genomföra resultatuppföljning och 
kostnadsstyrning för entreprenaden  

 I samråd med inköpschef planera och verkställa inköp för entreprenaden   

 Utöva det övergripande projektansvaret avseende kvalitet, miljö och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet  

 Tillse att projektets samlade kreativitet, nytänkande och kompetens 
kommer verksamheten tillgodo genom information, utbildning och 
utveckling av personal  

 Leda och fördela produktionen inom projektet 

Befogenheter 
Entreprenadchef har befogenhet att: 

 Ändringar i projektrutiner till följd av korrigerande åtgärder genomförs och 
dokumenteras  

 Granska och fastställa produktionsplaner samt vidta åtgärder så att 
planerna efterlevs  

 Leda och fördela produktionen inom entreprenaden  

 Besluta om och verkställa driftsinvesteringar vid en kostnad av maximalt 
……. SEK  

 Slutattestera leverantörsfakturor på belopp …… SEK  

 Fatta beslut om kontraktsfrågor och godkänna avtalsteckning vid nivåer 
enligt ………. Anbud / Anbudsgenomgång 

Krav på kompetens och erfarenhet 
Entreprenadchef bör ha: 

 Civilingenjörsutbildning eller motsvarande teoretiska kunskaper  

 Flerårig erfarenhet från att leda produktion inom det aktuella området  

 Grundläggande utbildning i entreprenadjuridik, inköp, KMA, 
produktionsstyrning och ledarskap  

 Personlig mognad/insikt  

 God moralisk kompass  

 Kommunikativ förmåga  

 Social kompetens  

 Målinriktad 

 

Entreprenadingenjör  

Arbetsbeskrivning 
Entreprenadingenjören fungerar som stödfunktion i projektets eller AC:s 
byggstyrningsprocesser och rapporterar till projektets utsedda chef eller AC. 

Ansvar 
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Entreprenadingenjör ansvar för att: 

 Samverka med BCF/BCR i region och företag i systemförbättringar  

 Inventera och redovisa status för byggstyrning i enheten  

 Stödja projekten i startskede och produktionsskede i styrning, planering 
och rapportering av produktionen  

 Identifiera och stödja projekt med särskilda behov  

 I samråd med AC utföra projektinköp enligt projektens inköps- och 
leveransplan 

Befogenheter 
Entreprenadingenjör har befogenhet att: 

 Genomföra controlling i den omfattning som beslutats AC/projekt  

 Implementera system- och metodförbättringar enl. ovan 

Krav på kompetens och erfarenhet 
Entreprenadingenjör bör ha: 

 Produktionsstyrnings-, kalkylerings-, planerings-, uppföljningserfarenhet  

 God kännedom om bolagets ekonomirutiner  

 God kännedom om bolagets entreprenadsystem och rapporteringssystem  

 Särskild kunskap i företagsekonomiska inslag i produktionsekonomi såsom 
likviditetsplanering  

 Analytisk förmåga 

 

Platschef/Blockchef (PC/BC) 

 

Arbetsbeskrivning 

Platschef/blockchef styr och fördelar arbetet inom tilldelat projekt/block. Det 

dagliga arbetet omfattar planering, ledning och styrning av projektet/blocket. 

Platschef/blockchef är ytterst ansvarig för projektets resultat gentemot 

överordnad chef.  

Ansvar 
Platschef ansvar för att: 

 Projektet planeras  

 Projektet prognostiseras  

 Projektinköp planeras, fördelas och genomförs  

 Kvalitets, miljö och arbetsmiljökrav uppfylls  

 Projektet drivs så att interna-, externa- och lagkrav uppfylls  

 Personalen trivs på arbetsplatsen  

 Tillsammans med överordnad chef medverka vid upphandling av 
underentreprenörer och leverantörer   

 I samråd med överordnad chef träffa avtal med kund  

 Avtala med kund om utförda mängder, avvikelser och korrigerande 
åtgärder  

 Besluta om behandling av avvikande produkt 

Befogenheter 
Platschef har befogenhet att: 

 Inom fastlagda ramar driva projektet på bästa tänkbara sätt  

 Leda och fördela arbetet inom projektet  

 Utföra lämpliga arbetsmiljöåtgärder  

 Prissätta och ämna förslag till ÄTA   

 Genomföra inköp enligt projektets inköps- och leveransplan 
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Krav på kompetens och erfarenhet 
Platschef bör ha: 

 Teoretiska kunskaper motsvarande högskoleingenjör eller motsvarande 
erfarenhet dock minst 4 år  

 Flerårig erfarenhet från att leda produktion inom det aktuella området  

 Grundläggande utbildning i entreprenadjuridik, inköp, KMA, 
produktionsstyrning och ledarskap  

 Personlig mognad/insikt  

 God moralisk kompass  

 Kommunikativ förmåga  

 Social kompetens  

 Målinriktad 

 

Arbetsledare (AL) 

 

Arbetsbeskrivning 

Arbetsledaren bistår platschef/blockchef i att leda och planera den dagliga 

produktionen och är den som ytterst styr yrkesarbetare och maskinister.  

Ansvar 
AL ansvar för att: 

 Leda och styra produktion inom sitt ansvarsområde enligt fastställda planer  

 Medverka till att arbetsplatsens samlade kompetens kommer projektet 
tillgodo  

 Informera underställd personal   

 Uppmuntra till kreativitet, nytänkande och utveckling av underställd 
personal  

 Tillse att interna och externa riktlinjer, regler och bestämmelser efterlevs  

 Utföra förändringsrapportering samt föreslå korrigerande åtgärder 

Befogenheter 
AL har befogenhet att: 

 Utföra egenkontroll och dokumentation enligt arbetsplatsens rutiner  

 Utföra mottagningskontroll av ingående material enligt arbetsplatsens 
rutiner  

 Genomföra kontroller och besiktningar före, under och efter slutfört arbete  

 Avropa material och tjänster mot beställning 

Krav på kompetens och erfarenhet 
AL bör ha: 

 Gymnasial utbildning  

 Flerårig erfarenhet från verksamhet inom det aktuella området  

 Grundläggande KMA-kompetens  

 Resultatinriktning 

 

Mätingenjör  

Arbetsbeskrivning 
Mätingenjören tillser att projekten fungerar med avseende på mätning, 
utsättning och inmätning. Mätingenjören har även ett övergripande ansvar för 
projektens samlade mätutrustning. 

Ansvar 
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Mätingenjör ansvar för att: 

 Utföra all mätning i projektet  

 Utföra mätningstekniska arbeten samt mängd- och måttkontroller  

 Utföra stomnätsarbeten med beräkningar  

 Upprätta underlag för mängdreglering och relationshandlingar  

 Utöva tillsyn över mätinstrument  

 I samråd med platschef vidta erforderliga åtgärder för att bedriva 
mätningsarbetet  

 Tillse att interna och externa riktlinjer, regler och bestämmelser efterlevs 

Befogenheter 
Mätingenjör har befogenhet att: 

 Granska ritningar och hålla ritningsarkiv aktuellt  

 Hantera kontroll-, mät- och provningsutrustning 

Krav på kompetens och erfarenhet 
Mätingenjör bör ha: 

 Civilingenjörsexamen med utbildningen inriktad på bland annat ämnena 
geodesi och fotogrammetri eller motsvarande ingenjörsexamen vid 
gymnasieskolas eller tekniskt gymnasiums mätningstekniska specialkurs 
och minst fyra års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet  

 Minst två års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet  

 Särskilda kunskaper i GEO  

 Särskild datamognad 

 

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöingenjör (KMA-

ingenjör)  

Arbetsbeskrivning 
KMA-ingenjören stödjer platschef/blockchef i kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöfrågor och lyder funktionellt under KMA-chef. KMA-ingenjören har 
även till funktion att finna förbättring i projekten som leder till effektivisering 
av processer. 

Ansvar 
KMA-ingenjör ansvar för att: 

 Upprätta och revidera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan och tillhörande 
dokumentation  

 Säkerställa att upprättad dokumentation följer lag- och beställarkrav  

 Inhämta kontrollaktiviteter från respektive ansvarsområde och upprätta 
förteckning kontrollplaner  

 Tillse att resultatdokumentation av inskrivna aktiviteter i förteckning 
kontrollplaner inhämtas till resultatpärm  

 Uppdatera upprättad dokumentation och tillsammans med platschefen 
förankra informationen i projektet  

 Samverkan med KMA-chef på företagsnivå avseende systemförbättring 
inom KMA  

 Sammanställa förändringsrapporter 

Befogenheter 
KMA-ingenjör har befogenhet att: 

 Introducera personal med avseende på; Skydds och ordningsregler, Policys, 
Projektspecifika risker  

 Anslagna dokument  

 Driva arbetsmiljö- och miljöfrågor på planeringsmöten  
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 Genomföra skydds- och miljöronder samt delta vid revisioner 

Krav på kompetens och erfarenhet 
KMA-ingenjör bör ha: 

 Högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande  

 Särskilda kunskaper i STRABAGs verksamhetssystem  

 Kommunikativ förmåga  

 Analytisk förmåga  

 Erfarenhet från problemlösning 

 

Projekteringsledare 

 

Arbetsbeskrivning 

Projekteringsledaren styr projekteringsprocessen på tilldelat projekt.  

Ansvar 
Projekteringsledare ansvar för att: 

 Upprätta, vidmakthålla och tillämpa projekteringsanvisningar för projekt 
med krav på konstruktion/projektering  

 Leda projekteringsmöten 

Befogenheter 
Projekteringsledare har befogenhet att: 

 I enlighet med upprättade projekteringsanvisningar sköta kontakter med 
konsulter, beställare och myndigheter 

Krav på kompetens och erfarenhet 
Projekteringsledare bör ha: 

 Särskilda kunskaper inom projekteringsstyrning  

 Teknisk kompetens  

 Kommunikativ förmåga 

 

Projektingenjör 

Arbetsbeskrivning 
Projektingenjör arbetar till en början i olika projekt för att få en bred 
grund och för att lära sig flera olika verksamhetsområden. Det 

dagliga arbetet omfattas ofta av att bistå arbetschef, platschef, KMA, 
Mätingenjör m.fl. i deras dagliga arbete.  

Ansvar 
Projektingenjör ansvarar för att: 

 Följa angiven introduktionsplan  

 Bistå den för tillfället utsedde chefen  

 Välja inriktning efter traineeperiodens slut 

Befogenheter 
Projektingenjör har befogenhet att: 

Krav på kompetens och erfarenhet 
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Projektingenjör bör ha: 

 Civilingenjörsutbildning eller motsvarande teoretiska kunskaper  

 God moralisk kompass  

 Kommunikativ förmåga  

 Social kompetens  

 Målinriktad 

Yrkesarbetare 

Arbetsbeskrivning 
Utföra beordrat arbetsmoment enligt bilagd arbetsbeskrivning.  
Att uppmuntra till kreativitet nytänkande och utveckling av nya 
arbetsmetoder. 

Ansvar 
Yrkesarbetaren ansvarar för att: 

    Följa arbetsplatsens riktlinjer och bestämmelser 

Befogenheter 
Yrkesarbetare har befogenhet att: 

 Notera och signera resultat av utförd egenkontroll av utfört arbete. 

Krav på kompetens och erfarenhet 
Yrkesarbetaren bör ha: 

 Gymnasial utbildning  

 Yrkesbevis  

 Krav på erfordliga förarbevis och licenser  

 Tillhörande körkort 
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11.2 Bilaga 2 

Frågor produktionspersonal 

Beskriv din tjänst 
 
Hur länge har ni arbetat inom byggbranschen? 
 
Hade ni innan projektstart en byggteknisk genomgång? (Om nej)  
 
Varför skedde det inte? 
 
Har behovet av arbetsberedningar varit stort?  
 
Vem är det som bestämmer när en arbetsberedning skall göras och vem gör de? 
 
Vem ansvarar för makuleringen av ej gällande bygghandlingar och ritningshantering? 
 
Hur fungerar det rent praktiskt? 
 
Hur säkerställs miljö-, kvalitetskrav utifrån handlingarna? 
 
Har ni läst dokumentet som beskriver er tjänst, bilaga [1] 
 
Stämmer er rollbeskrivning? bilaga [1] (Om svar nej på föregående fråga presenteras bilaga [1]  
 
Har ni fått en projektspecifik rollbeskrivning för denna entreprenaden? (Om nej) 

Varför inte? 

Hur fungerar kommunikationen på arbetsplatsen? 
 
Finns det någon som håller inne på information? 
 
Ifall en ändring i någon bygghandling sker, hur får ni reda på det? 
 
Är det alltid så, finns det någon struktur? 
 
Det finns en stor mängd handlingar i detta projekt, har du läst alla väsentliga handlingar? 
 
Har någon informerat er om vilka handlingar ni ska läsa? 
 
Var det projektet ni var på innan klart innan ni kom hit? 
 
Hur mycket information om entreprenaden hade ni innan ni började ert arbete där? 
 
Var du eller någon av er medverkande i anbudsskedet? 
 
När fick ni kontakt med handlingarna? 
 
Finns det många handlingar med bristande kvalitet? 
 
Följs bygghandlingarna? 
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Hur kontrollerar ni att bygghandlingarna följs? 

Frågor kalkylator 

Beskriv din tjänst 

Hur länge har ni jobbat som kalkylator? 

Hur såg förutsättningarna ut, hade ni alla handlingar att räkna på? 

Hur såg förfrågningsunderlaget ut som ni räknade på, fanns alla bygghandlingar? 

 

Brukar förutsättningarna vara så? 

Kom ni vid upphandlingen av projektet överens om tid för produktionsplanering?  

Är det alltid så? 

Hur väl granskades handlingarna innan produktionsstart? 

Är det alltid så? 

Om ni hade alla handlingar, upptäckte du då inte att många handlingar var av dålig kvalitet? 

När projektorganisationen tog över hade ni då en byggteknisk genomgång med alla handlingar där 

PC och AC deltog?  

Hur omfattande var den?  

Mer än bara tid och ekonomi? 

Hur såg planeringen ut för produktionsstarten?  

Hur lång tid varade den? 

Tycker ni att det hade varit bra om ni var med mer i början av projektet och visade ”fallgropar” och 

vinster, så ni tänkt när ni räknat? (utöver projektövertagande?) 

Finns det nu någon kommunikation mellan dig och projektledningen i entreprenaderna? Isåfall 

vilka frågor har uppkommit? 

Frågor arbetschef 

Hur gör ni när ni startar projektet, följs verksamhetsbeskrivningen? 

Är verksamhetsbeskrivningen ett absolut styrande dokument? 

Är det ett krav att den ska följas? 

Vem har tagit fram verksamhetsbeskrivningen? 

Hur gör ni när ni tillsätter personal till ett projekt (flera har mer än ett projekt sammtidigt/ej 

avslutade projekt)? 
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Varför har flera personer pågående projekt? 

Hur såg förutsättningarna ut, hade ni alla handlingar att räkna på? 

 

Brukar förutsättningarna vara så? 

När projektorganisationen tog över hade ni då en byggteknisk genomgång med alla handlingar där 

PC och AC deltog? Hur omfattande var den? Mer än bara tid och ekonomi? 

Om nej på byggteknisk genomgång med kalkylatorn, varför skedde det inte? Om man har en tidig 

genomgång kan fel upptäckas tidigt? 

Kom ni vid upphandlingen av projektet överens om tid för produktionsplanering? 

När görs riskanalysen, vad går man igenom där? Granskas alla handlingar? 

I verksamhetsbeskrivningen sägs det att ansvarsfördelningen och befogenheterna ska specificeras 

under projektet, görs detta? 

Är det ett krav från verksamhetsbeskrivningen? 

 


