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I

FÖRORD
Det här examensarbetet utgör det avslutande arbetet på Civilingenjörsprogrammet inom Vägoch vattenbyggnad med masterinriktningen ”Byggande” på Luleå tekniska universitet. Ett
arbete som avslutar mina fem år på universitetet. Jag kan med glädje säga att detta nog har
varit de bästa fem åren i mitt liv. Med allt jag fått lära mig och alla nya människor jag fått
möta har det varit intressant, spännande, tufft och otroligt roligt, allt på samma gång. Utöver
allt jag fått lära mig i skolan, med kritiskt tänkande, problemlösning, projektledning så har
livet utanför skolan varit minst lika viktigt. Alla timmar lagt på ideella föreningar och
studenttillställningar tillsammans med vänner för livet har gjort att det varit otroligt roligt att
ta sig igenom även de tyngsta tentaperioderna. Så jag vill verkligen tacka alla som jag lärt
känna under denna tid på universitetet, ni har varit lilla familjen man alltid har haft vid sin
sida och det har varit helt ovärderligt.
Vidare vill jag även tacka alla de som varit involverade i detta arbete. Dels mina handledare,
både på universitetet och på Skanska, Petri Uusitalo och David Lindblad, för att ni funnits
som stöd vid detta arbete. Men jag vill även tacka de respondenter som ställt upp och
medverkat i de studier jag utfört i rapporten.
Slutligen vill jag även tacka min familj och framförallt min sambo som stått bakom mig
genom alla dessa år av tentor, projektarbeten och allt därtill. Ni betyder allt och utan ert stöd
hade jag inte tagit mig igenom detta.
Luleå, 12e december 2019
Sofia Hörnblad
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SAMMANFATTNING
Byggprocessen är komplex, stor och väldigt omfattande. Det innefattar många delar och
samarbeten mellan flera olika aktörer. Inom byggbranschen så tittas det hela tiden på hur det
kan optimeras genom att förbättra logistiklösningar, minska slöseri och fler lösningar för att
spara på både pengar och miljö. Det finns flera delar i byggprocessen och en del är
slutskedet/överlämnandet, vilken är den avslutande delen av projekten där beställaren övertar
slutprodukten från den utförande entreprenören. Slutskedet innefattar bland annat
slutbesiktning och överlämnande av slutdokumentation/slutpärm. Just upprättandet och
överlämnandet av slutdokumentationen är ett arbete som inte undersökts mycket och upplevs
ej i byggbranschen som ett uppskattat arbete och hamnar ofta i kläm och utförs i sista sekund
med bristande kvalitet.
Den här rapporten är det avslutande arbetet för en Civilingenjörsexamen inom Väg- och
Vattenbyggnad och avhandlar en studie kring just slutdokumentationsprocessen. Studien har
genomförts i samarbete med Skanska Sverige AB och har fokuserat på att kartlägga
organisationens arbete kring slutdokumentation, samt att identifiera förbättringsmöjligheter
inom området. Det är en generell kartläggning och är inte specificerad på något specifikt
projekt och är begränsad till att endast undersöka entreprenörens arbete med slutdokumentation. Syftet med studien är att öka förståelsen för slutdokumentationsupprättandet
och att undersöka hur organisationen tycker arbetet fungerar idag, vilka för och nackdelar det
finns med dagens metoder samt hur de önskar att det ska fungera i framtiden.
Det är ett komplext ämne, slutdokumentation, därför har en kvalitativ metod i form av en
intervjustudie utförts. Utöver intervjustudie har också en litteraturstudie utförts samt ett
fokusgrupptillfälle för upprättande av processkartläggning via SIPOC (suppliers, inputs,
process, outputs, customers) och BPMN (business process modeling notation).
Sex stycken intervjuer hölls och ett fokusgrupptillfälle med fyra medarbetare, medarbetarna
från både intervjuerna och fokusgruppen hade blandade befattningar och olika lång
arbetserfarenhet. Resultatet mynnade ut i processkartläggningar på hur processen ser ut idag,
både med avseende på externa beroenden och de interna processerna. Intervjustudien visade
på att många delar av processen beror av hur insatt beställaren av projektet är samt hur
engagerad den är kring slutdokumentation. Ett ytterligare ”problem” som identifierades var att
syftet med slutdokumentation är väldigt splittrat bland organisationen. Det finns en otydlighet
kring vad syftet med arbetet är. Intervjustudien visar på att vissa av medarbetarna ser på
slutdokumentationen endast som en ”pappersprodukt”. De förbättringsmöjligheter som
identifierats är att medarbetarna önskar att det finns bättre rutiner kring
slutdokumentationsprocessen. Det visade även på en stor önskan att få lyfta in arbetet med
slutdokumentation tidigt i projektet för att inte behöva sitta med arbetet i slutet av projektet
och stressa ihop det. Ett standardiserat arbete inom organisationen önskas.
Nyckelord: Slutdokumentation, bygg- och anläggningsprojekt, erfarenhetsåterföring,
standardisering.
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ABSTRACT
The construction process is complex and very substantial. It involves many different parts and
interaction between different working parties. Within the construction industry they always
seem to be looking for improvements in logistics, how to decrease waste and more solutions
on how to lower costs and the environmental impacts. There are several parts in the
construction process, one is the final stage/delivery, which is the part where the entrepreneur
hands over the project to the customer. The final stage includes, amongst other, final
inspection and delivery of the final project documents. The establishment and delivery of the
final project documents is a work not appreciated by the industry and is often overlooked and
comes in second hand with low quality.
This report is the final work at the Civil engineering program and includes a study especially
on the work for the final project documents. The study has been completed together with
Skanska Sweden AB and have been focused on mapping out how the work is accomplished
today, also to look at possibilities of improvement in this work area. It is a general mapping
which is not specified on one specific project, it is also only focused on the entrepreneurs’
perspective of the process. The purpose of the study is to increase the knowledge of the final
project documents establishment, and to investigate how the organization experience the
process today. It focuses on what the advantages and disadvantages are today and on how the
workers want it to be in the future.
It is considered a complex subject, final project documents establishment, that is why a
qualitative method has been used, in form of a study with interviews. Addition to the
interviews a literature study and a focus group study has been accomplished. The focus group
study is used for establishing a process map via SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs,
customers) and BPMN (business process modeling notation).
Six interviews and one focus group including four workers was accomplished. The workers in
both the interviews and the focus group includes people with different work positions and
years of work experience. The result fell into process mapping of how the work is done today
both depending on the external forces and the internal processes. The interview study showed
that a lot in the process is dependent on how the customer acts. Another identified “problem”
is how the purpose of the final project documents is unknown within the organization. There
is a vagueness in what it really is. The study shows that some of the workers sees the final
project documents only as papers that are delivered to the customers, barely nothing else. The
improvements that were identified was the fact that the workers want the beginning of the
establishment of these documents to start earlier in the construction process. They also want
better routines considering the process. They want a standardized way on establishing the
final project documents, within the organization.
Key words: Construction industry, final project documents, final stage, standardizing,
experience feedback
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INLEDNING

Detta kapitel inkluderar en introduktion till ämnet rapporten avhandlar. Bakgrunden till
ämnet presenteras, tillsammans med problemformulering, syfte och mål. Vidare presenteras
de frågor som rapporten har för avsikt att besvara. Slutligen innehåller kapitlet även de
avgränsningar som gjorts i arbetet.

BAKGRUND
I Sverige påbörjas och avslutas byggprojekt hela tiden. Byggföretag räknar på nya jobb och
utvärderar de avslutade. Det funderas över hur byggprocessen kan optimeras till det bättre,
hur arbetet kan utföras nästa gång för att få ett ännu bättre resultat. Ett flertal rapporter skrivs
angående förbättringsområden inom byggsektorn (Ex: Johansson och Mattson, 2006;
Liedberg, 2013). Det tittas på optimering av logistik inom byggprojekt, minskningar av slöseri
och andra metoder för att spara på pengar och miljö. Ett antal rapporter påvisar
förbättringsområden inom det administrativa och ledande delarna av byggprojekten, där
dokumentation och kontroller över det utförda arbetet är en del (Josephson och Saukkoriipi,
2005).
Det finns flera delar av byggprocessen och en del är slutskedet/överlämnandet, vilket
innefattar dels att knyta ihop säcken av projektet samt ett överlämnande, av det som
åstadkommits, till kunden. I överlämnandet inkluderas slutbesiktning och redovisning av
projektet i form av slutdokumentation. Denna del i byggprocessen upplevs inte alltid som den
mest spännande eller intressanta delen, trots det är den viktig. Slutskedet är en del i ett projekt
för att göra ett bra avslut av projektet och lämna över ett lyckat resultat till kunden
(Nordstrand, 2008). Ett bra överlämnande och genomförande av hela projektet kan anses vara
viktigt, för att behålla framtida relationer med beställaren som anses av hög relevans i en
lärande organisation som vill utvecklas till det bättre (Josephson, Knauseder och Styhre,
2003).
“Under detta skede säkerställs en bra leverans till Kunden utifrån kontraktet,
uppfyllelse av projektets mål, samt återföring av erfarenheter inför nästa projekt.
Ett bra överlämnande är en förutsättning för en bra kundrelation och fortsatta
affärer.”
Skanskas “Vårt sätt att arbeta” (Vsaa Skanska, 2019)
Varje projekt i byggbranschen har olika krav på sig angående slutdokumentation och dess
omfattning. Ibland kan de likna varandra, men omfattningen redovisas generellt i kontrakt och
projektunderlaget. Det finns delvis lagstadgade delar av ett byggprojekts dokumentation,
sådant som måste upprättas enligt lag, och delvis krav från beställaren. Lagstadgade delar
finns beskrivna i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) och de krav som beställaren har
bör finnas i projektunderlaget. Nordstrand (2008) skriver att jämfört med andra industrier så
har byggsektorn möjligheter till förbättringar. Det skriver även Josephson och Saukkoriipi
1

(2005), vilket kan ses som ett incitament till att undersöka en process inom byggindustrin som
kan verka i behov av förbättring.
Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Skanska Sverige AB, som är ett stort byggoch anläggningsföretag. Studien som genomförs baseras på en kvalitativ studie med ett antal
intervjuer och ett fokusgrupp-möte. Intervjuerna hålls med aktiva medarbetare inom både Hus
och Väg och anläggning. Skanska är ett av Sveriges största byggföretag (Sveriges
byggindustrier, 2017) som ständigt arbetar med att förbättra sitt arbete och sina kundrelationer.
En del av Skanskas värderingar är “bli bättre tillsammans” och “vid kundens sida”, som båda
står för stora delar i deras verksamhet (Skanska.se, 2017). De jobbar alltid på att utveckla
varandra inom organisationen som “en lärande organisation”, och att hjälpa kunderna att
utveckla visioner till verklighet. Skanska har en egen databas, Vsaa (Vårt sätt att arbeta), som
samtliga arbetsförfaranden finns beskrivna på. Dessa är deras grundpelare i hur de ska/vill
arbeta.

PROBLEMFORMULERING
Varje projekt i byggbranschen har olika krav på sig angående slutdokumentation och dess
omfattning. Men samtliga projekt har krav på slutdokumentation. Det finns delvis lagstadgade
delar av slutdokumentationen, sådant som måste upprättas enligt lag, och delvis krav från
beställaren. Egna erfarenheter och indikationer från andra verksamma i branschen tyder på att
slutdokumentation är ett mindre väluppskattat arbete som oftast hamnar långt ned på
prioriteringslistan. Skanska har idag vissa mallar och standarder som kan användas vid arbete
med slutdokumentation, men ofta lämnas arbetet till sista sekund och blir ihop-stressat. Därför
är kartläggningen av arbetet i nuläget en fördel för att se var i flödet det fallerar och vad de
verksamma vill förbättra. En förbättring inom denna del av byggprocessen kan tänkas
förbättra hela projektens resultat. Dels för den kvalitetssäkring som kan förbättras men även
den erfarenhetsåterföring slutdokumentationen bör föra med sig. Genom att utvärdera projekt
ordentligt kan de problem som uppstått eventuellt förhindras att hända i kommande projekt.

SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Studien behandlar problemet kring slutdokumentationen och att den ofta görs i sista sekund
och kan bli bristfällig. Slutdokumentation är en viktig del av byggprocessen, dels för
överlämnandet till kund och erfarenhetsåterföring men även för egenkontroller och
kvalitetssäkring. Syftet med denna rapport är att undersöka och kartlägga arbetet kring
slutdokumentation för att som mål: bidra till en ökad förståelse och eventuella
förbättringsåtgärder. I enlighet med detta har frågeställningarna enligt nedan formulerats:
❖ Hur arbetar man med slutdokumentation idag?
❖ Vilka förbättringsmöjligheter finns det?
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AVGRÄNSNINGAR
Slutdokumentationen kan vara stor till omfattningen i många fall, oftast beroende på vilken
beställare projektet har. Även beroende på vad för typ av arbete som ska göras. Därför görs en
avgränsning i studien där det syftas till att kolla på slutdokumentationsarbete i allmänhet.
Alltså inte baserat på ett specifikt pågående projekt. Det är en avgränsning i aspekten att
resultatet inte kommer syfta till en specifik slutdokumentation och dess innehåll utan hur
upprättandet av slutdokumentation hanteras. Resultatet är även tänkt att belysa hur det arbetas
med just det faktum att det finns olika behov/beställningar i omfattning av slutdokumentationen. Den här studien fokuserar på slutdokumentationens del i byggprocessen
vilket är olika beroende på vem som upprättar och vem som beställer. Eftersom studien inte
utförs och baseras på ett specifikt byggprojekt kommer studien behandla slutdokumentation
inom flera delar av byggprocessen.
Studien baseras endast på ett företag i branschen vilket är Skanska som är ett bygg- och
anläggningsföretag.
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METOD

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts under arbetets gång, för att läsaren ska kunna
granska arbetet och värdera dess trovärdighet. Arbetet har utförts med en kvalitativ metod
och även en litteraturstudie. Avsnittet beskriver vilka metoder för utförande av intervjustudie
och analys som utförts. Angående litteraturstudien beskrivs hur information insamlats och
sedan analyserat/studerats.

GENOMFÖRANDE
Ämnesvalet i detta examensarbete utvecklades och togs fram tillsammans med det studerade
företaget, med en ursprungsidé från författaren. Dock, som nämnts, studeras endast en region
av det stora utbredda företaget Skanska Sverige AB. Detta för att studien skulle kunna
hanteras på ett mer gediget sätt i form av personintervjuer för ett utförligare resultat.
Intresset kring ämnet uppdagades när författaren själv arbetade med just slutdokumentation
och upplevde vissa brister i standarder och arbetet kring det. Både författaren och Skanska
ansåg ämnet vara intressant att studera och fundera på förbättringar. I konversation med flera
branschaktiva har intresset visat sig vara stort till att se över förbättringsmöjligheter.

Projektplan
Ämnesval

• Mål och riktlinjer
• Avgränsningar

Intervjuer och
fokusgrupp

Metodval
Litteraturstudie

• Processkartläggning,
BPMN och
SIPOC
• Transkribering

Analys
Resultat

Diskussion
Sutsats
Svar på frågeställningar

Figur 1 - Processbild över arbetsgången.

Först ut upprättades en projektplan för att bestämma mål och riktlinjer, (se Figur 1 ovan) Med
samtal och diskussioner tillsammans med examinator och handledare utvecklades ett
metodval för kartläggningen. Förutom en litteraturstudie, och intervjustudie så avhandlar
rapporten analyser med hjälp av BPMN (Business Process Modeling Notation), som enligt
White (2004) är en metod för att grafiskt uttrycka affärsprocesser, för att beskriva processen
4

kring slutdokumentation, och även SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs and customers)
för att beskriva de externa beroendena kring slutdokumentationsprocessen. Mishra och
Sharma (2014) beskriver SIPOC som en uppställning, i diagramform utformad för
identifiering av processen och dess eventuella problem i produktionen. En visualisering av
beroenden inom processen samt de externa beroendena. För sammanställningen av BMPN
utförs ett fokusgrupptillfälle tillsammans med medarbetare, där en sammanställning av
nuläget inom slutdokumentationsprocessen tas fram. Målet med BPMN, skriver White (2004),
är att stödja affärs-processhantering av både tekniska användare och affärsanvändare. Det
görs genom att kartlägga aktiviteterna i processen och grafiskt ”mapa” upp dem. En form av
processkartläggning.
Initialt började arbetet med att undersöka tidigare studier kring ämnet. Med detta gjordes en
litteraturstudie för att leta fram fakta och information kring slutdokumentation och framförallt
värdet i att ha fungerande dokumentation i projekt och framtida projekt. Vidare studerades
Skanskas egna bestämmelser och standarder kring slutdokumentation. Detta för att bilda en
grund att utveckla ifrån, ifall eventuella förbättringar skulle uppmärksammas som fördelaktiga.
Fortsättningsvis utfördes den kvalitativa studien i form av en intervjustudie och ett
fokusgrupptillfälle. Dessa landar i resultat och analys och slutligen avslutas rapporten med ett
diskussionsavsnitt tillsammans med slutsatser och svar på forskningsfrågorna.
Studien utförs på Skanska som är ett stort globalt företag, dock är det endast en region som
involveras i detta arbete. Detta på grund av tidsaspekten och av logistiksjäl. Skanska är ett
stort bygg- och entreprenadföretag och detta uppmärksammas i denna studie då både
medarbetare från Hus och Väg och Anläggning involveras. Dels för att undersöka eventuella
skillnader men också för att identifiera de likheter som finns mellan de olika avdelningarna av
företaget. Avgränsningen till att endast studera en region kommer avgränsa arbetet men det
kan göras antagningar att arbetet ser liknande ut över stora delar av organisationen inom
Sverige.

DE VALDA METODERNA
Syftet med detta arbete är att kartlägga hur det idag arbetas med slutdokumentation på
Skanska. Vidare är också tanken att undersöka ifall det finns några förbättringsmöjligheter
inom processen. Det är ett komplext ämne, slutdokumentation, eftersom det är olika krav
nästan varje gång och de flesta gör olika vid upprättandet. Därför ansågs en intervjustudie
som en bra kvalitativ metod för att ta del av flera aktiva inom arbetet och därmed analysera
vad som anses vara problemen och vad som kan tänkas vara fördelar och
förbättringsmöjligheter. Enkäter hade kunnat användas också, men detta valdes bort då det
inte ger en möjlighet att utveckla svaren på samma vis som vid en intervju. Vid en intervju så
kan de svar som ges ifrågasättas och intervjuaren kan önska utveckling av svaret, därmed
fördjupas svaren och analysen, detta menar Bell (2006). Svaren från intervjustudien kommer
inte att mätas med siffror eller liknande, istället kommer svaren analyseras som en iterativ
process för att få fram vad som sagts och vad som är nyttigt till analys och resultat. Detta
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kommer göras genom att försöka hitta gemensamma kategorier för svaren och på sätt
analysera dem tillsammans (Bell, 2006).
Ett fokusgrupptillfälle har också utförts. För att utföra en processkartläggning och fastställa
nuläget hos organisationen just nu. Fokusgruppen förväntas ge inputs till ett ”önskat framtida
läge”, hur man skulle vilja ha det, jämfört med nuläget. Detta jämförs med intervjusvaren för
att se ifall det finns gemensamma nämnare inom de problem och förbättringar som
uppmärksammas.

LITTERATURSTUDIE
Bell (2006) menar att målet med en litteraturstudie är att leta och få fram information som är
av relevans för den studien som utförs. Det kan börja ur ett brett perspektiv men det är viktigt
att smalna av sitt letande för att inte komma in på för många sidospår och tappa bort
relevansen i materialet.
Litteraturstudien ska i detta arbete ligga i grund till de analyser som är tänkt att utföras. Den
ska också göra en grund i en undersökning kring vilket värde slutdokumentation kan tänkas
ha inom byggprocessen. Det senare är ett ämne som efter att studerats i denna studie visats
inte forskats kring/skrivits om speciellt frekvent. Vidare litteraturstudie kring hur
dokumentation och erfarenhetsåterföring påverkar kvaliteten och slutprodukten utfördes då.
Dessa ämnen anses med enlighet av handledare vara viktiga punkter inom ämnet.
Litteraturstudien är baserad dels på tryckta böcker både lånade från universitetsbiblioteket och
innehavande av författaren, och även information från databaser så som Google Scholar och
Scopus har nyttjats. Detta för att hitta relevanta tidskrifter och publikationer av vetenskaplig
grund. Viss information har även hämtats från Luleå Tekniska Universitets databas DiVa, för
att hitta publikationer direkt från studenter, doktorander och forskare vid Luleå Tekniska
Universitet.
De sökord som använts under litteraturstudien finns sammanställda i Tabell 1 nedan. De har
även översatts för sökningar av artiklar och skrifter på engelska. Vid sökningen av relevanta
artiklar för läsning undersöktes dels hur många gånger en rapport blivit citerad, det
undersöktes även till vilket syfte en rapport eller artikel hade skrivits, detta för att yrka för
validitet. Vidare användes även tidigare publicerade examensarbeten för att via dem hitta
relevanta källor att läsa igenom.
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Tabell 1 - Använda sökord i databaser för artiklar och skrifter.

SÖKORD
Byggprocessen
Effektiv byggproduktion
Slutskede
Dokumentering byggprojekt
Optimering byggindustri
Erfarenhetsåterföring
Överlämnande
Slutdokumentation
Kommunikation i byggprojekt
Standardisering

INSAMLING AV EMPIRISKT MATERIAL
Det empiriska materialet i detta arbete samlades in dels genom en processkartläggning
upprättad tillsammans med en fokusgrupp med branschaktiva. Vidare utfördes en
intervjustudie där sex olika personer från Skanska med erfarenhet av slutdokumentationen
intervjuades. Alla dessa intervjuer spelades in och transkriberades därefter.
Transkriberingarna skickades över för godkännande till respondent innan fortsatt analysering.
En studie kring hur information och standarder ser ut på Skanska idag (i deras egna system
Vsaa, Vårt sätt att arbeta) utförs också och redovisas i resultatkapitlet.

2.4.1

INTERVJUSTUDIE

Bell (2006) menar att den stora fördelen med att välja intervju som kvalitativ metod är dess
flexibilitet. Intervjun, jämfört med en enkät, kan utvecklas på ett annat vis och ge mer
utvecklade svar innehållande mer information. Fortsättningsvis menar författaren att vid
enkätfrågor får mottagaren acceptera svaren för vad de är men vid en intervju finns
möjligheter att ge följdfrågor vilket kan ge ett bättre djup av svaren. Dock beskriver Bell
(2006) också en nackdel som intervjuer har med sig; det faktum att en intervjustudie generellt
tar lång tid. Författaren menar dock att trots denna nackdel anses intervjun kunna ge ett
relativt rikt material även om intervjuerna är få.
Gillham (2008) och Bell (2006) berättar att det finns olika intervjumetoder: ostrukturerade,
semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa är beroende på hur
tydliga frågor som satts upp och hur många sonderingsfrågor intervjuaren förväntas ställa.
Förtydligat så är en ostrukturerad intervju liknande ett samtal om ämnet. Intervjuaren har ett
antal frågor uppställda, men hela intervjun kommer att sväva ut och bli just ”ostrukturerad”.
Strukturerad intervju kan enkelt föreställas vara den exakta motsatsen, alltså att
intervjufrågorna är välformulerade och följs väl under intervjutillfället. Liknande en enkät
men med visst utrymme att ställa uppföljningsfrågor.
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I denna studie har en semi-strukturerad intervjumetod använts. Detta för att då finns
möjligheter att ställa uppföljningsfrågor som skulle utveckla svaren och ge ett utförligare
resultat. Författaren anser inte att endast ett antal frågor räcker för att få ett utförligt resultat,
utan vill kunna ställa följdfrågor baserat på svaren på de initialt valda frågorna.
Gillham (2008) menar att formuleringen av intervjufrågorna är av stor vikt och att
upprättandet av dem ofta kan vara en komplex process. Han beskriver en litteraturgenomgång
före upprättandet av intervjufrågorna som en viktig del, för att verkligen vara insatt inom
ämnet och på så vis kunna ställa relevanta uppföljningsfrågor också. Intervjufrågorna i denna
studie kommer att upprättas baserat på den information som inhämtats i litteraturstudien.
Även med avseende på hur arbetet kring slutdokumentation idag anses fungera, detta med
egen erfarenhet och med hjälp av Skanskas databas, Vsaa. Gillham (2008) nämner att det kan
vara viktigt att få en annan person att också undersöka intervjufrågorna, innan intervjuprocessen startar, för att få ett ytterligare perspektiv på ifall de är frågor som går att svara på
och har relevans till arbetet. Därför analyseras även intervjufrågorna av handledare för
ytterligare inputs.
Syftet med intervjustudien är att kartlägga hur de idag, inom organisationen, arbetar med
slutdokumentation. En undersökning för att identifiera eventuella svårigheter och problem
med processen. Intervjustudien har även som syfte att lyfta det som idag fungerar bra, det som
medarbetarna önskar upplyfta och framhäva mer i det fortsatta arbetet med slutdokumentation.
Det finns inga regler för en intervjustudie angående hur många intervjuer som måste utföras.
Men Bell (2006) menar att målet är att få ett så representativt urval av svar som möjligt, och
Guest, Bunce och Johnson (2006) skriver att sex intervjuer ofta räcker för att få fram ett
övergripande resultat. De menar att liknande slutsatser kan dras vid sex intervjuer likväl som
vid tolv intervjuer.
Totalt sex personer på Skanska fick förfrågan att ställa upp på intervju, där samtliga av dem
tackade ja. Vid förfrågan så uppmärksammades det faktum att intervjun är helt frivillig och
vill inte den frågade ställa upp på grund av tidsbrist eller andra anledningar så var det helt
frivilligt. Förfrågan gjordes via mejl och personlig kontakt. Intervjuerna förväntas ta runt 3040 minuter var och sker genom personligt möte. Vid förfrågan skickades ett frågeformulär ut
med inledande informerande text för att ge respondenten den information som behövdes innan
intervjun samt för att uppmärksamma om att intervjuaren har för avsikt att spela in intervjun
och vad detta innebär. Vidare informerades även respondenterna om att de frågor som finns i
fråge-formuläret är de frågor som kommer ställas men att även följdfrågor kommer att
uppkomma, som en uppföljning av svar eller liknande. Eller för att intervjuaren upplever att
ytterligare frågor krävs för utförligare eller djupare svar, för analysens skull. Frågeformuläret
som användes vid intervjun kan studeras i BILAGA 1: Intervjuformulär. Intervjuformuläret är
uppbyggt i en inledande del, huvuddel och en avslutande del. Där den inledande delen syftar
till att få fram information om respondenten och dennes arbetslivserfarenhet. Huvuddelen
avhandlar huvudsaken i denna rapport, hur Skanska arbetar med slutdokumentation i
dagsläget samt även vad respondenterna ser för möjligheter i framtida arbeten kring
slutdokumentation. Den avslutande delen är ännu en informationsdel angående publicering av
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responsen på frågorna, för att försäkra att det är okej att materialet används i rapporten. Sex
stycken intervjuer ansågs tillräckligt med stöd från Guest et al., (2006) och det faktum att,
övergripande, gav respondenterna liknande svar och det kunde tydligt ses ett
sammanhängande resultat vid transkriberingen av intervjuerna. Det ansågs finnas en teoretisk
mättnad i de utförda intervjuerna och tillräckligt med material för att få en väl grundad analys
för forskningsfrågorna i fråga.
Bell (2006) skriver att det alltid är bra att spela in intervjuer för att sedan kunna lyssna i
efterhand på svaren, för att undvika feltolkningar och för att kunna kontrollera ordalydelsen
exakt ifall citering är aktuellt. Hon beskriver också inspelning som ett hjälpmedel för att
kunna helt fokusera och ge full uppmärksamhet till respondenten och dess svar. Även om
inspelning av intervjun är önskvärt så är det inte säkert att samtliga respondenter känner sig
bekväma i det och går med på det, därför är det viktigt att berätta vad som kommer hända med
inspelningen och hur länge den kommer finnas kvar, och även vara förberedd på att
inspelning inte kommer vara ett alternativ (Bell, 2006). Intervjuerna kommer att spelas in,
efter godkänt från respondent. Detta medför att intervjuaren inte behöver föra anteckningar
under intervjutillfället och kan därmed rikta hela uppmärksamheten på respondentens svar och
formulera relevanta och intressanta följdfrågor
I och med att intervjuerna spelas in så krävs transkribering av intervjun. Därför ska det
inspelade materialet transkriberas så snart som möjligt efter utförd intervju, för att göra det
när det fortfarande är färskt i minnet. För att ge en extra försäkran till respondenten att inget
denne säger förvrängs eller missuppfattas bestäms att varje transkriberad intervju ska
godkännas av respondenten innan involvering i rapporten. Vidare kommer även en försäkran
om anonymitet i form av att inga namn kommer anges i analysen och rapporten. Det enda som
kommer att anges är branscherfarenhet, befattning på företaget och hur länge denne har varit
anställd. Ingen information om respondenten som privatperson är nödvändig.
2.4.1.1

RESPONDENTER

De respondenter som intervjuats presenteras nedan i Tabell 2. De presenteras med antal år, i
spann om 5 år, inom branschen och inom företaget samt vilken befattning de har inom
företaget just nu. Samtliga respondenter har varit i processen med att uppföra
slutdokumentation och några är just för tillfället aktiva i uppförandet av slutdokumentation.
Författaren har inte för avsikt att avslöja personliga uppgifter om respondenterna därför har
det valts att enbart presentera antal år inom branschen samt befattning på företaget, några
namn kommer ej nämnas. Fortsättningsvis kommer de refereras till i form av ”Respondent
1”, ”Respondent 2” och så vidare.
Åren inom företaget och branschen redovisas i spann om fem år och slutligen ett spann om 25
år eller mer. Detta för att bibehålla anonymiteten hos respondenterna. Syftet med
redovisningen av respondenterna är för att se vilka olika befattningar de har samt hur lång
erfarenhet de besitter. Det beräknas ”räcka” att redovisa ett spann om fem år i varje då det
fortfarande visar på ifall de har mycket eller lite erfarenhet.
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Tabell 2 - Intervjuade respondenter, redovisade med befattning och ett spann av antal år inom företaget
och branschen.

Respondent
1
2
3
4
5
6

2.4.2

Datum för
intervjun
191105
191106
191107
191107
191111
191112

Befattning
Arbetsledare
Produktionschef
Produktionschef
Produktionschef
Projektchef
Projektingenjör

Antal år på Skanska
0-5 år
5-10 år
0-5 år
5-10 år
10-15 år
>25 år

Antal år inom
branschen (tot)
0-5 år
>25 år
5-10 år
15-20 år
10-15 år
>25 år

FOKUSGRUPP

Utöver traditionella personliga intervjuer utförs även ett fokusgrupptillfälle, alltså en slags
gruppintervju. Detta för att uppföra en processkartläggning (BPMN), tillsammans med
verksamma inom området, angående arbetet med slutdokumentation. Författaren har en initial
bild på hur det ser ut men vill studera och utveckla bilden för ett mer trovärdigt slutligt
resultat. En fokusgrupp kan beskrivas som en gruppintervju fokuserad på en viss
frågeställning (Bell, 2006). Även denna kan vara ostrukturerad, semi-strukturerad eller
strukturerad. Detta beror enligt Bell (2006) på hur mycket intervjuaren ingriper i diskussionen.
Hon beskriver fokusgrupper som värdefulla för att få en förståelse kring hur en grupp,
bestående av relativt likasinnade personer (inom samma yrkesgrupp exempelvis), ser på en
specifik frågeställning. Bell (2006) skriver också att en fokusgrupp kan ge olika resultat, och
att detta beror på gruppsammansättningen. Hon berättar att intervjuaren måste vara
uppmärksam på personer i gruppen som ”tar över” diskussionen. Hon nämner därmed att det
kan vara viktigt som intervjuare att ställa frågor så som ”Håller alla med om detta?” eller
liknande. Detta för att inte tappa viktiga ingångar från personer som generellt inte tar
ledarroller i den gruppsammansättningen.
Fokusgrupptillfället spelas även det in, dock inte med samma avsikt som vid personintervjuerna. Detta transkriberas inte då det ofta kan vara svårt att höra vem som säger vad i
en gruppintervju (Bell, 2006). Istället görs en sammanfattning för vad som diskuterats noteras
under själva tillfället, tillsammans med gruppen, för att inga feltolkningar ska uppstå vid
analys. Inspelningen kan användas ifall något känns oklart och författaren vill gå tillbaka och
lyssna så att analysen blir korrekt.
I fokusgruppen medverkade fyra medarbetare på Skanska Sverige, medarbetare som var mitt
uppe i att uppföra slutdokumentation för ett projekt i slutskedet. De fyra medarbetarna hade
olika lång erfarenhet i branschen och den låg mellan åtta till 25 år. De har befattningar som
Arbetsledare, Projektchef och Produktionschef.
Fokusgrupptillfället leds av intervjuaren och riktas in på ett antal frågor som respondenterna
får diskutera. Noteringar görs under tillfället och författaren sammanfattar de diskussioner
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som förts under tillfället för att sedan analysera tillsammans med allt annat empiriskt material
och information som insamlats, för att leda ut till de processkartläggningar som görs.

2.4.3

LAGRING AV DATA, ANONYMA RESPONDENTER

Den insamlade datan i form av inspelningar och transkriberingar lagras hos författaren och har
inte för avsikt att delas med någon annan än respondenten själv. Transkriberingar som kan
delas vidare i avsikt för validering av rapporten har reducerats ner så inga personliga uppgifter
finns med, detta för att hålla respondenten anonym och även för GDPR (The General Data
Protection Regulation) som inte tillåter att personliga uppgifter delas vidare utan godkännande.
En ytterligare åtgärd för att hålla respondenterna anonyma har gjorts genom att vid
redovisning av respondenterna endast ange tidsspann för deras redovisning av arbetserfarenhet samt att 25 år är satt som högsta gräns, trots att respondenten kan ha haft längre
arbetslivserfarenhet än så. Genom hela rapporten refereras respondenterna som just
respondent eller hen för att inte avslöja kön på respondenten, det är dock blandat mellan
respondenterna vilket kön de har.

ANALYSMETODER
Den kvalitativa analysen upprättas för att tolka det insamlade materialet, det är således en
bearbetning av materialet (Larsson, 1986). Larsson (1986) beskriver den kvalitativa analysen
som den del där det uppmärksammas de olika sätt materialet kan ses på. Detta kan därmed
sammanfattas som den delen var läsaren själv kan skaffa sig en uppfattning av det insamlade
materialet, utan att själv läsa det. Analysmetoderna nedan ska alltså ge läsaren verktyg att
själv kunna svara på frågeställningarna.

2.5.1

LITTERATURSTUDIE

Analysmetoden som användes vid litteraturstudien kan ses som en iterativ process som
fortgick i samband med litteraturstudien. För att hålla struktur i arbetet gjordes ett försök att
endast undersöka ett teoriområde i taget. För att leta information användes vissa nyckelord
och vid sökningen skummades intressanta artiklar och publikationer igenom. Därefter valdes
de att sparas vidare eller förkastas, beroende på om de verkade vara till nytta eller inte. En
noga process kring validitet i källan utfördes också, för att vara säker på att informationen
som användes hade en bra grund. De publikationer som verkade intressanta sparades i ett
dokument så inte de skulle falla bort i fortsatt sökning. Vidare lästes källorna mer noggrant
och nyttig information valdes ut och sammanfattades i studien. Från detta växte teorikapitlet
fram och som den utvecklades uppmärksammades även fler infallsvinklar som studerades och
togs fram på samma vis som.

2.5.2

FOKUSGRUPPSTUDIE

Det som utförs inom fokusgruppen är en mindre processkartläggning av slutdokumentationen.
Den ska belysa stegen inom processen och försöka fastställa vilken tid i byggprocessen som
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de olika aktiviteterna händer idag, vem som gör det och hur ett ”optimalt scenario” hade
kunnat sett ut. Analysen kring detta är att binda ihop detta med det personintervjuerna
resulterar i. Vad tycker de som är ute i produktion, med olika erfarenhet, kring processen och
hur det ser ut idag? Finns det en generell önskan kring det ”optimala scenariot” eller hur ser
det ut? Visualiseringen av det som framgår under fokusgrupptillfället faller ut i den BPMN
som utförs. Vidare så analyseras även det som tagits fram tillsammans med intervjustudien för
att binda ihop det till ett slutligt resultat.
2.5.2.1

BPMN

BPMN är en metod för att upprätta och kartlägga en process med huvudmål att det ska vara
användbart för samtliga användare, oavsett vilken position eller bakgrund de har. Det
genererar en standardiserad brygga för glappet mellan själva processen och dess
implementering sedan. Det är en metod för att visualisera processen på ett standardiserat sätt.
Diagrammet eller visualiseringen som upprättas i en BPMN kallas BPD (business process
diagram), vilken är baserad på en teknik med hjälp av flödesschema som är skräddarsydd för
att upprätta grafiska modeller för just arbetsflöden. Det blir ett nätverk av grafiska objekt som
symboliserar aktiviteter och andra symboler som visar på hur de är beroende av varandra och
vilket flöde de går i. Dessa objekt och symboler ska vara enkla för samtliga processanalytiker
att förstå och följa, de är också valda för att vara märkbart annorlunda från varandra för enkel
överskådning. Exempelvis så är aktiviteter rektanglar och beslut är romber. (White, 2004)
I ett BPD finns tre olika kärnelement. Det är ”händelse”, ”aktivitet” och ”portar”. En händelse
definieras som en cirkel och är något som händer under en arbetsprocess (se Figur 2). En
händelse påverkar arbetsflödet och den har oftast något som triggar och även ett resultat. Det
finns tre olika händelsenoteringar beroende på när de påverkar flödet. (White, 2004)

Figur 2 – Grafisk beskrivning av händelse. Från vänster "start", "mellan" och "avslut".

Aktiviteterna definieras som en rektangel och är det arbete som företaget utför (se Figur 3).
Det finns två typer av aktiviteter ”arbetsuppgifter” och ”underuppgifter”. Underuppgifterna
definieras genom ett plustecken i rektangeln. (White, 2004)

Figur 3 - Grafisk beskrivning av aktivitet.
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En port definieras som en romb och används för att kontrollera skillnader och
sammanstrålningar av ett flöde (se Figur 4). Det kommer alltså visa på de beslut som tas men
också förgreningar och sammanlänkningar. Inne i romben kan interna märkningar göras för
att visa på vad för typ av beslut eller förgrening som avses. (White, 2004)

Figur 4 - Grafisk beskrivning av portar.

Dessa ovan nämnda kärnelement ska också kopplas ihop i visualiseringen och detta görs med
olika typ av anslutningsobjekt. Där finns tre olika objekt, ”sekvensflöde”, ”meddelandeflöde”
och ”samband”. (White, 2004)
Ett sekvensflöde definieras som en solid linje med ett ifyllt pilhuvud i ändan (se Figur 5).
Denna används för att visa på vilken ordning aktiviteter utförs i en process. (White, 2004)

Figur 5 - Grafisk beskrivning av sekvensflödeslinje.

Ett meddelandeflöde definieras som en streckad linje med ett öppet pilhuvud i ändan (se Figur
6). Det används för att visa på informationsflöden/meddelandeflöden mellan delar av
processen. (White, 2004).

Figur 6 - Grafisk beskrivning av meddelandeflöde.

Ett samband definieras som en punktad linje med ett linjerat pilhuvud i ändan (se Figur 7).
Det används för att binda ihop data, text eller liknande med flödesobjekt och för att visa på
inputs och outputs i aktiviteter. (White, 2004).

Figur 7 - Grafisk beskrivning av samband.

Dessa nämnda delar ovan menar White (2004) kan användas för att beskriva enklare
processmodeller. Det finns vidareutvecklingar inom BPMN också där fler grafiska
beskrivningar finns, exempelvis separering av visuella kategorier, detta kallas ”swimlanes”,
eller ”artifacts” som är ett hjälpmedel för att vidareutveckla den ursprungliga beskrivningen
av en aktivitet eller händelse. (ibid.)
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”Swimlanes” definieras som en rektangulär ruta med namn på processägaren i början (se
Figur 8). Denna rektangel följer hela processen igenom. Det finns två olika; ”pool” och ”lane”,
dessa används respektive beroende på ifall det finns en eller flera underavdelningar också
eller inte. (White, 2004)

Figur 8 - Grafiskt beskrivning av "swimlanes". Överst är "lane" som har underavdelning också, under
"pool".

Artifacts används för att på ett flexibelt sätt införa mer kontext till en specifik
situation/aktivitet/händelse. Dessa kan upprättaren själv definiera grafiskt beroende på vad de
ska användas till. Dessa används inte i denna rapport, här används endast kärnelement,
anslutningsobjekt och swimlanes. Detta för att det anses räcka för att beskriva den aktuella
processen. Swimlanes adderas i processen då det finns flera parter som är involverade i
processen, detta gör att det är enklare att överskåda vad varje part gör/bör göra. (White, 2004)
BPMN-analysen som utförts i denna rapport baseras på fokusgrupptillfället som utförts,
tillsammans med den insamlade responsen från intervjustudien och den redovisas i kapitel 4
avsnitt 4.3.2 och BILAGA 2: BPMN.
2.5.2.2

SIPOC

En SIPOC upprättas i detta projekt, för att visualisera hur slutdokumentationen påverkas av
olika delar av byggprocessen samt hur de externa beroendena ser ut. Detta ska resultera i en
analys av det arbetssätt som används i dag i samband med den intervjustudie som gjorts. Där
jämförs dem för att se vilka delar som enligt medarbetarna är de viktigaste delarna samt en
undersökning av delar som kan uppmärksammas som bristfälliga. Den upprättas dels med
information från fokusgruppen men även från intervjuerna och egna uppfattningar.
S står för supplier vilket i detta fall blir de som upprättar slutdokumentation och de som finns
med i processen för slutdokumentation. I står för inputs vilket betyder de delar som måste in i
processen för att den ska fungera. Bridges (2018) beskriver denna del som ingredienser i ett
recept, vad som behövs för att slutprodukten ska bli den planerade, det som kunden vill ha. P
står för process vilket tydligt menas processen för bildandet av produkten. Detta kommer i
denna rapport redovisas enligt en BPMN-analys med hjälp av intervjustudien och
fokusgrupptillfället. O står för outputs vilket Bridges (2018) beskriver är det som kommer ut
från receptet och ”tillagningen” av receptet. Det är slutprodukterna och i detta fall är det
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innehållet i slutdokumentationen. Slutligen står C för customers som är de som ska ha
produkten eller har användningen av den i slutändan. Samtliga delar i SIPOC-analysen
kommer att studeras via intervjustudien och egna observationer inom organisationen. Förutom
nämnda process-biten som redovisas enligt BPMN.
En SIPOC redovisas i kapitel 4 avsnitt 4.3.1 i form av en visualisering av delarna. Det är
enligt Bridges (2018) ett bra sätt att redovisa ett systems inmatning och utmatning, författaren
menar att det ska kunna visa både externa och interna beroenden. Detta gör det intressant för
denna studie då det visat sig inte endast bero på interna delar utan att slutdokumentationen
påverkas av andra inom projektorganisationen också. Inputs kan vara, menar Bridges (2018),
allt från material till tjänster och information.

2.5.3

INTERVJUSTUDIE

Gillham (2008) skriver att analysprocessen vid en intervjustudie börjar vid transkriberingsprocessen. Han menar att transkriberingen är det bästa sättet att sätta sig in i materialets
detaljer. Vidare beskriver författaren att det är viktigt att närma sig analysen på ett metodiskt
och reflekterande sätt.
Validiteten i en intervju beror, enligt Gillham (2008), på hur väl intervjun återspeglar det
faktiska händelseförloppet. Det är en viktig del av analysen att reducera datamaterialet till en
hanterbar, analyserbar mängd. Därför menar Gillham (2008) att redigeringen av
transkriptionen är viktig och det ska noga utföras så att inte validiteten urlakas. I det här fallet
så transkriberas intervjuerna på ett sätt där essensen har behållits och skrivits ner, eftersom
respondenterna ska behållas anonyma valdes denna metod. Överflödiga historier och detaljer
har valts att sållas bort om de inte är relevanta för analysen. Dels för anonymiteten men också
för att kunna hålla tidsramen som är ett kritiskt moment i arbetet.
Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att det är viktigt att sortera sitt insamlade material
innan analysarbetet startar. De beskriver processen att sortera som relativt komplex, de menar
att det finns olika sätt att sortera material och att det är viktigt att bestämma på vilket sätt man
vill sortera det trots att det inbjuder till vissa begränsningar. De liknar sorteringsprocessen
som ett sätt att ”umgås” med materialet och göra sig bekant med materialet och dess innehåll.
Sorteringsprocessen berättar författarna kan vara en iterativ process, där det kan behövas
sorteras om för att granska på nytt. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att en
komprimering av materialet är nödvändigt vid kvalitativ forskning, och att det kan göras på
olika sätt.
Eftersom de frågor som ställs i denna intervjustudie inte förväntas vara speciellt korta eller
enkla så utesluts en analysmetod där statistik är inblandat. Istället görs en slags kategorisering
av de olika svaren, för att på så vis bryta ner materialet och göra det mer analyserbart. Varje
transkription gås igenom och de substantiella delarna markeras. Detta görs som en iterativ
process där det hela tiden ifrågasätts om det markerade delarna är överflödiga. Svaren
analyseras och jämförs med den litteraturstudie som utförts för att få fram ett resultat.
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Intervjuerna är tänkt att generera en diskussion kring förbättringsåtgärder och dessa markeras
också i transkriberingsmaterialet för att utvärdera till ett slutresultat.
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3

TEORI

Litteraturstudien har upprättats för att få fördjupad förståelse inom det teoretiska kring
ämnet. Den omfattar hur byggprocessen ser ut och hanteras samt hur slutskedet ser ut. Vidare
beskrivs även dokumentationen och dess värde i ett projekt, dels inom bygg men även
generellt. Vidare diskuteras vikten av kommunikation mellan aktörer.

BYGGPROCESSEN
Byggprocessen består i stora drag av en förstudie, projektering, genomförande och ett avslut
och det är byggherren som beställer och låter upprätta en byggnad eller ett annat byggprojekt
(Nordstrand, 2008). Byggandet kan anses vara ett komplicerat system eftersom det ligger
många krav från olika aktörer på det, detta skriver Hansson, Widén och Gröning (2005). De
skriver att det kan vara komplicerat för att det ofta är flera aktörer inom ett och samma projekt
som tillsammans ska uppfylla krav från beställaren, samhället och brukaren.
Slutskedet eller avslutet av byggprocessen innefattar överlämnande av projektet till
kunden/beställaren (Nordstrand, 2008). En del av detta innebär allt som oftast överlämning av
produktionsdokument i form av kontrollplan, materialförteckning, kemikalieförteckning,
relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner. Mängden dokument, vilken
omfattning och vilka olika sorter, som ska överlämnas beror på vad beställaren kräver och vill
ha (Nordstrand, 2008). När ett överlämnande gjorts och slutbesiktning är utförd och godkänd
så påbörjas garantitiden. Slutbesiktningen utförs oftast utav en besiktningsman som är utvald
av beställaren och när den är godkänd överlämnar entreprenören entreprenaden till beställaren,
vilket betyder att entreprenören nu endast ansvarar för sådana fel som framkommer under
själva garantitiden. Efter garantitiden är över ansvarar entreprenören endast för sådana fel som
kan visa sig ha grund i vårdslöshet av entreprenören. (Söderberg, 2011)
Hansson et al. (2005) menar att i byggprocessen så har beställaren en nyckelroll. Beställaren
ska bestämma villkoren för uppförandet av byggprojektet och det är beställaren som har bästa
position att minska förekomsten av systemfel. En byggprocess kan gå olika till, beroende på
vilken entreprenadform som används. Nordstrand (2008) skriver i sin bok om de olika
entreprenadformer som finns. Totalentreprenad, utförandeentreprenad, delad entreprenad och
generalentreprenad är de vanligaste. Totalentreprenad betyder att entreprenören utför allt;
både projektering och utförande. Oftast erhåller beställaren endast en lista med funktionskrav
som entreprenören sedan projekterar efter. Utförandeentreprenad avser en entreprenad där
beställaren utför projekteringen och entreprenören utför arbetet enligt beställarens upprättade
handlingar. Entreprenören har alltså ett ansvar att utföra arbetet enligt beställarens
projekterade handlingar. Delad entreprenad är liknande utförandeentreprenad men där har
beställaren anlitat flera entreprenader inom samma projekt. Varje entreprenad är då en
utförandeentreprenad, men de måste arbeta tillsammans med andra entreprenader också.
Samordningsansvaret ligger hos beställaren. Sist finns generalentreprenad vilket är en typ av
delad entreprenad blandat med utförandeentreprenad, där anställer beställaren en entreprenör
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som i sin tur anställer fler utförandeentreprenader och generalentreprenören sitter då på
samordningsansvar. Endast i totalentreprenad utför entreprenören projekteringen. (ibid.)
Anledningen till varför byggprocessen blir annorlunda baserat på vilken entreprenadform som
är aktuell beror på ansvarsfördelningar och olika arbetsflöden (Nordstrand, 2008). En
anledning till detta kan vara på grund av det faktum att i en totalentreprenad får entreprenören
själv utföra projekteringen, detta kan dels leda till snabbare arbete då de kan välja lösningar
de är väldigt duktiga på och har gjort många gånger förut. Vidare kan också en
totalentreprenad ge incitament till nya innovativa lösningar och därmed ändra kostnaden och
arbetsgången. Det som också skiljer dem åt är ansvarsfördelningen, det är olika vem som
förväntas göra vad inom en organisation beroende på entreprenadform. Dock enligt Plan- och
bygglagen (PBL, SFS 2010:900) är det alltid byggherren som är ansvarig för att en
kontrollplan upprättas tillsammans med att en kontrollansvarig utses.
Hansson et al. (2005) anser att byggherrar generellt är dåliga på att kontrollera den färdiga
produkten. De menar att det är viktigt med byggherrar som vet vad den vill. Detta för att en
byggarbetsplats är beroende av klargörande av vad som ska utföras och ansvarsområden. De
menar att många byggherrar brister i det arbetet. Hansson et al. (2005) skriver också att alla
aktörer inom byggproduktionen måste samverka och arbeta tillsammans mot deras
gemensamma mål. Men de menar också att varje en inom processen måste ta ansvar för sitt
kvalitetsarbete. Då menar de att det är viktigt med erfarenhetsåterföring och kunskapsuppbyggnad, och att där finns en stor utvecklingspotential inom byggindustrin.
Josephson och Saukkoriipi (2005) skriver att byggsektorn har stor förbättringspotential. Men
de skriver också att för att utnyttja potentialen så finns några hinder att ta sig över. De hinder
de nämner är först det faktum att byggbranschen anses vara konservativt, i den meningen att
det är svårt att göra förändringar för det påstås hela tiden att varje projekt är unikt. Även hur
byggsektorns struktur är upplagd, att många till synes förbättringsåtgärder ofta går mot ickevärdeskapande aktiviteter istället för att faktiskt förbättra sådant som ger resultat. De pratar
även om att när förbättringsarbete införs inom byggbranschen så ökar generellt
administrationen, detta på grund av att man sällan tar bort gammal administration utan bygger
istället på med mer och mer. Författarna nämner även att ett sista hinder är att de
branschaktiva menar att de har kundfokus, men att betalningsströmmarna motsäger det
faktumet.
Josephson och Saukkoriipi (2005) delar in byggproduktionen eller genomförandet i olika
processer: Operativa processer, stödprocesser och ledningsprocesser. Där den operativa
processen är de arbetsmoment som är av direkt värde för kunden, de beskriver det som att om
en aktivitet inom denna process avlägsnas så blir den slutliga varan/tjänsten ofullständig.
Stödprocesser är aktiviteter som själva inte tillför något värde till slutprodukten men är
nödvändiga hjälpmedel/stöd för att den operativa processen ska fungera. Slutligen så är
ledningsprocessen de aktiviteter som har syfte att bestämma mål och strategier för projektet
och organisationen.
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Något som är tvingande i de flesta byggprojekt (det är reglerat i PBL) är enligt Plan- och
bygglagen (PBL, SFS 2010:900) kontrollplanen. Det var på 1980-talet som det systematiska
kvalitetsarbetet initierade på riktigt, både hos byggherrar, projektörer och entreprenörer, detta
menar Nordstrand (2008). Författaren skriver fortsättningsvis att anledningen till detta
handlade om det faktum att man i studier visat att det lönade sig rejält att ”göra rätt från
början”, samt att de kvalitetsfel som uppstod, oftast kunde kopplas till ökning av kostnader.
Det hela drog igång under 1990-talet då författaren menar att flera företag ville kvalitetssäkra
sina byggnationer så att kunden kunde lita på att de fick vad de beställt. Nordstrand (2008)
trycker på att en ”kvalitetsplan” är ett viktigt dokument samt att det gärna får stödjas i
utförandet genom egenkontroller och arbetsberedningar av viktiga arbetsmoment som noga
dokumenteras. Josephson och Saukkoriipi (2005) kom fram till i sin studie kring slöseriet
inom byggproduktion att mer än 10 % av projektets produktionskostnad handlar om fel och
kontroller. De menar att kostnaderna för dolda och synliga fel är stora. Det kan tolkas som att
en stor vikt bör läggas i att ”göra rätt från början” och kontrollera samt dokumentera att det
har gjorts rätt. Så dolda fel inte förekommer.
I Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900), kap 10 beskrivs lagen kring det tvingande i att
en upprättad kontrollplan ska finnas. Där beskrivs det att det är byggherren som har ansvaret
för att en sådan finns och att genomförandet kontrolleras. Boverket (2016) menar på att en
sådan kontrollplan ska godkännas av byggnadsnämnden i och med startbeskedet för
godkännande av bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Utan ett sådant godkännande
får inte byggandet påbörjas. Boverket (2016) skriver att ett projekt kräver en kontrollansvarig
för att denne ska ansvara för att utförandet blir enligt standard och uppsatta lagkrav. Boverket
(2014) skriver att det är byggnadsnämnden som bestämmer huruvida en kontrollansvarig
krävs eller inte. En kontrollansvarig skriver Boverket (2016) utses av beställaren och måste
vara certifierad. Den kontrollansvarige ska medverka i projektet och se till att kraven i
bygglagstiftningen uppfylls och ska hjälpa till med ett förslag till kontrollplan samt se till att
den efterföljs. Vidare ska också den kontrollansvarige närvara vid besiktningar och andra
kontroller som ska finnas till grund för byggnadsnämndens slutbesked, detta menar Boverket
(2019). KARF (2011) beskriver en kontrollansvarigs uppgift som ett slags övervakande organ
som ska se till att entreprenörer och projektörer utför uppgifterna i enlighet med samhällets
krav.
KARF (2011) skriver fortsättningsvis att kontrollplanen är en beskrivning över hur beställaren
säkerställer och verifierar att projektet uppfyller samhällets krav. Denna kontrollplan är något
som upprättas för att sedan godkännas i startbeskedet av Byggnadsnämnden. En kontrollplan
ska redovisa vilka kontroller som ska utföras, i vilket skede kontrollerna ska utföras och även
vem som ska ansvara över att de utförs. Vidare ska den även innehålla viss information om
byggnadsnämndens närvaro i kontrollarbetet och projektet (ibid.).
Nordstrand (2008) yrkar på att det är byggherrens ansvar att kvalitetssäkra. Han menar på att
ifall byggherren går igenom, i tidigt skede, de kvalitetspunkter som ska/borde undersökas och
dokumenteras med entreprenörer och/eller konsulter, då ökar chansen att problemen inom
projektet belyses av samtliga parter och en slutlig kvalitet bli undersökt jämnt emot de ställda
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kraven. Detta är en viktig aspekt inom byggprocessen och upprättandet av kontrollplanen. Det
är inte endast det faktum att det är lagstadgat med vissa kontrollplaner som borde göra det
attraktivt för entreprenörer, beställare, konsulter etcetera att upprätta dem. Hasselgren (2011)
nämner det faktum att kontroller och hög kvalitet med stor sannolikhet också ökar
lönsamheten. Detta leder också till goda kundrelationer (Hasselgren, 2011).
Kvalitetsansvarig är som sagt den som är ansvarig för att dokumentera produktionen och dess
kvalitetsarbete, och visa på att det görs enligt lagkrav, detta menar Hasselgren (2011). Dessa
dokumentationer ska sedan redovisas till byggnadsnämnden. Enligt PBL (PBL, SFS
2010:900) är det byggherren som utser kvalitetsansvarige, och denne ska ha den erfarenhet
och kunskap som nödvändig. Den utvalde som kvalitetsansvarig är sedan den som är ansvarig
till att all kontrolldokumentation upprättas och överlämnas. Det finns alltså en lagstadgad
kontrollplan som ska överlämnas till Byggnadsnämnden, men Nordstrand (2008) nämner även
entreprenörens eget kvalitetsarbete som en viktig del. Han menar att entreprenören också
upprättar en kontrollplan eller kvalitetsplan för att visa beställaren vad som ska kontrolleras,
hur det ska dokumenteras etcetera. Kontrollprogrammet bör innehålla de moment som ska
utföras och vilka kontroller som ska utföras för att påvisa kvalitet och fackmannamässigt
utförande (Nordstrand, 2008). Det fackmannamässiga utförandet skriver Nordstrand (2008)
bestäms via handlingarna som beställaren ger till entreprenören. Ofta refererar handlingarna
till AMA-koder som är byggbranschens byggnormer, de som minst ska följas för att vara
utfört fackmannamässigt. Beställaren kan dock göra avsteg och tillägg till AMA, eller
bestämma själv. Vid en totalentreprenad ansvarar entreprenören för att de funktionskrav som
är nämnda upprätthålls med den tekniska lösning de valt, detta menar Nordstrand (2008).
Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att byggbranschen ofta benämns som konservativ
och svårföränderlig. Vilket kan betyda att utvecklingen ligger efter jämfört med andra
branscher. Det kan också argumenteras att det är svårt att implementera övergripliga
förbättringar på byggprojekt då varje projekt anses vara unikt i sig.
Under en tid tillbaka så har byggbranschen eftersträvat att industrialisera sina processer mer
och mer. Genom mer prefabricering, modularbete, standardiseringar och andra metoder. Det
har visat sig vara en önskan inom branschen att byggindustrin skulle likna den industriella
produktionen, eftersom det tros kunna lösa många problem som anses finnas inom bygg. Den
industriella produktionen har kommit längre än den inom bygg och tros kunna vara
hjälpmedlet för att få innovationer att fungera. Dock ligger ”problemet” i att byggbranschen
också anses vara helt annorlunda i karaktär jämfört med andra branscher, i form av de alla
unika projekt som uppförs, den tillfälliga fabriken och påverkan av många yttre faktorer.
(Manseau och Seaden, 2003)
Idag produceras många hus med prefabricerade element och även med modulbyggen. Detta
har dels inspirerats av Lean production som används mycket inom den industriella sektorn.
Lean production kommer initialt från Toyota i Japan, där man först implementerade metoden.
Meiling, Lundqvist och Magnusson (2011) menar att de industrialiserade byggföretagen
implementerar dels Lean men även konceptet ”Ständiga förbättringar”. Vilket de menar
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speglar det faktum att man vill införa just det industriella processtänket till byggproduktionen.
Detta genom att fokusera exempelvis på standardisering. Vidare förklarar författarna att för att
kunna möta förbättringar är just standardisering en viktig faktor. De menar att de företag som
jobbar industrialiserat med standardiserade processer har ett försprång. Blomé (2000) skriver
om kundens förtroende till ”säljaren” och att det kan ses som en typ av grundpelare till en bra
kundrelation. Han menar att genom att visa att det som levereras alltid håller en viss standard
och med optimalt utnyttjande av resurserna kan kundrelation anses säkrad, en slags
upprätthållen standard. Blomé (2000) menar att en lärande organisation också måste jobba
regelbundet med att förbättra de processer de arbetar med, genom att överföra kunskap på ett
effektivt sätt, ”ständiga förbättringar”. Det är ett arbete som aldrig får stanna av, arbetet kring
förbättring av hur organisationen löser sina arbetsuppgifter. Det menar Blomé (2000) är
viktigt dels för just utvecklandet av organisationen men också ett bevis och resultat på att
kundens behov tillgodoses.

DOKUMENTATION, KOMMUNIKATION OCH
ERFARENHETSÅTERFÖRING
Görs en sökning på ”dokumentation” på Nationalencyklopedin fås flera förslag.
Dokumentation kan vara en ”sammanställning av skriftligt underlag i en viss fråga”
(Nationalencyklopedin, u.å.a), eller inom databehandlingen en ”skriftlig presentation av ett
program, avsedd att underlägga användning, underhåll och förståelse av programmet”
(Nationalencyklopedin, u.å.b). Gemensamt för de två beskrivningarna är att det är en skriftlig
sammanställning av information. Dokumentation kan inom byggindustrin vara allt från
dokumentering av byggproduktionen till kvalitetsunderlag inför besiktning eller en
sammanställning av förbrukade material i byggskedet. Det kan innehålla många olika saker.
Görs sedan en sökning på ”kommunikation” på Nationalencyklopedin så beskrivs det som
en ”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater” (Nationalencyklopedin, u.å.c).
Läses det i AB04 eller ABT06, som är allmänna bestämmelser inom byggbranschen
vid ”byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad”
eller ”Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avsedda att användas vid byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten som utförs på totalentreprenad” (Lennartson, 2019), så
framkommer det att enligt bestämmelse ska ett startmöte hållas innan entreprenaden påbörjas.
Detta innefattar kommunikation mellan beställare och entreprenör för att klargöra frågor,
genomgång av kontraktshandlingar och ett generellt informationsbyte parterna emellan. Det
står också att mötet ska protokollföras/dokumenteras (Söderberg, 2011). AB04 och ABT06 är
branschbestämmelser som finns via svensk byggtjänst och är standardavtal inom byggbranschen, dessa kan dock avtalas bort. Men allt som oftast används dessa bestämmelser och i
dem beskrivs även det faktum att byggmöten ska hållas inom en entreprenad, och dessa ska
även dem protokollföras (ibid.).
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Stintzing (2005) skriver att ett byggprojekt behöver planeras och utföras som en ”lärande
organisation”. Han menar att det krävs kvick feedback på resultat och goda möjligheter för
samtliga deltagare att kunna överblicka situationen och helheten genom välfungerande och
snabb informationshantering. Vidare skriver författaren att det är viktigt med samverkan
mellan projektdeltagare för att nå framgång. Alla deltagare ska kunna känna sig motiverade
och kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt (ibid.). Det är alltså viktigt med
kommunikation inom byggprojekt, och en bra metod är att hålla god kommunikation på
projekt- och byggmöten. Där även det som sägs antecknas och dokumenteras (ibid.).
En lärande organisation är ”en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte
att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt” (Nationalencyklopedin, u.å.d). I kapitel 4 avsnitt 4.1
finns beskrivet hur Skanska arbetar som en lärande organisation genom att ha ett gemensamt
arbetssätt som uppdateras centralt utifrån uppdateringar inom branschen men även via
uppmärksammande och informeringar från medarbetare. Ett viktigt system för en lärande
organisation detta menar Blomé (2000), för att upprätthålla god standard med bra resultat och
nytta så krävs förståelse från medarbetarna. Han menar att det är viktigt att medarbetarna
också framhäver fel som finns, visar på risker och bidrar med förslag till mer effektiva
arbetssätt. Blomé (2000) skriver också om hur en utvecklingsprocess aldrig får stanna av utan
det är viktigt att alltid jobba på ett smart och innovativt sätt där kunskap återanvänds inom
organisationen. För att bli framgångsrik måste medarbetarna känna delaktighet samt att
utvecklingen inom kompetens och kunskap måste fortsätta framåt, utan detta menar Blomé
(2000) att medarbetare kan ha svårt att förstå och acceptera den valda strategin.
Blomé (2000) skriver att det är viktigt i den lärande processen att ta tillvara på vardagliga
erfarenheter och att uppmärksamma kunskap i medgångar men även i motgångar. Det är
viktigt att ta tillvara på de anställdas egna erfarenheter, författaren menar att det är ”äkta
kunskap” och att det måste regelbundet arbetas med det. Detta bör göras genom att faktiskt
dokumentera förändringar, erfarenheter och förbättringar. Det bidrar till en ökad nytta och
effektivitet inom organisationen, menar Blomé (2000). Detta måste sedan också förmedlas ut
inom organisationen så det kan upprättas som ett ”nytt arbetssätt” eller en förbättring av något
slag. Det kan vara av olika användning inom organisationen, den erfarne kanske bara behöver
visst stöd av det medan det är ovärderligt för den oerfarne att ha som stöd, en slags
erfarenhetsåterföring (ibid.).
Kärnä och Junnonen (2005) skriver om erfarenhetsåterföring som ett verktyg för en process’
utveckling. De menar att det är en viktig byggsten för att utveckla och justera ett produktionssystem. Fortsättningsvis beskriver författarna erfarenhetsåterföring som ett verktyg för att
identifiera nödvändiga förändringar för att uppnå optimal utförande. Det innehåller en
identifiering av fungerande och icke fungerande delar samt en analys på dem. Med detta bör
en implementering av nya metoder för att förbättra sitt arbete kunna utföras. Erfarenhetsåterföring är väsentligt, dock nämner Kärnä och Junnonen (2005) att det inte bara är det, akten
att samla in erfarenheter och diskutera det vid ett projekts slut eller liknande, som spelar roll,
de menar att det även är viktigt att kunna kommunicera ut det i organisationen. Detta så att
hela organisationen kan vara lärande och utvecklas tillsammans.
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Kärnä och Junnonen (2005) berättar om erfarenhetsåterföring inom byggbranschen och
nämner att det är lite större utmaningar där än traditionella produktioner. Detta för att inom
byggbranschen kan varje projekt ses som unikt och det är sällan de liknar varandra mycket.
Men de nämner också att det självklart finns likheter mellan projekt också, detta medför att
det kan vara väldigt värdefullt att dela varandras erfarenheter emellan projekt. Inte bara inom
just den projektgrupp som har jobbat på ett specifikt projekt. Dock nämner författarna att detta
kräver mer standardiserade sätt att förmedla erfarenheter för att det ska vara värdefullt för
medarbetare arbetande på andra projekt.
Josephson et al. (2003) skriver om erfarenhetsåterföring inom byggindustrin och menar att det
finns ett stort behov av lärande. De uppmärksammar det faktum att de flesta byggprojekt ser
olika ut varje gång, både i utförande och hur organisationen är uppbyggd. Med detta kan en
förståelse kring problem med erfarenhetsåterföring uppstå, författarna menar att det ofta kan
vara ett byte i organisationen en eller flera gånger inom ett projekt. Detta kan göra det
besvärligt för de nykomna i projektet att sätta sig in i vad som faktiskt har gått bra och inte.
Fortsättningsvis skriver författarna om den arrogans som byggbranschen kan tendera att ha
kring erfarenhetsåterföring, det är oftast det är fokus på att färdigställa produkten till en låg
kostnad, därmed faller incitamenten för att lära och utvecklas. De menar att en effektiv
överföring av kunskap är en viktig del i att uppnå nära relationer med kunder, leverantörer
eller andra parter.
Josephson et al. (2003) beskriver det faktum att byggbranschen uppfattas som annorlunda
jämfört med andra producerande industrier, genom att ”varje projekt är unikt” som ett hinder
för byggbranschens utveckling inom lärande. De beskriver det som en ursäkt till varför saker
skulle gått fel i ett projekt eller liknande, istället för att det inses att lärande och utveckling
inte är så etablerat inom branschen. De pekar även på att fler hinder kan bero på
organisatoriska gränser i form av hierarki eller upphandling baserat enbart på kostnad. En
ytterligare punkt som kan ses som hinder handlar just om kostnad, författarna menar att
eftersom att branschen är så kostnadsstyrd så kan sådant som är tänkt att användas i
erfarenhetsåterföring snarare tendera att används enbart i ekonomiska syften. Exempelvis att
avvikelserapporterna enbart används ur ekonomisk synpunkt mot beställaren. Författarna
uppmärksammar även den tidspress som råder inom byggprojekt, att ofta när ett projekt är
avslutat så stannar man inte upp för att utvärdera och se vad som bör tas med in i nästa projekt
eller vad som bör förbättras utan det hoppas på nästa projekt direkt.
Josephson et al. (2003) menar att det finns en del förbättringsområden inom erfarenhetsåterföring eller lärande inom byggindustrin. Främst vill de peka på det faktum att lärande mest
sker i arbetssituationen, alltså när det händer, bra och dåliga grejer, just i stunden. Vidare
finns det även ett behov av att prioritera lärande högre och faktiskt agera på ett utvecklande
och lärande vis. Det är viktigt, enligt författarna, att få till lärande moment inom
organisationen och få med alla led i organisation. Från produktionen uppåt i organisationen.
Men de trycker även på enkelheten i det, att det inte får bli för komplicerat eller mycket mer
organisatoriskt arbete. Mycket menar de ligger i kommunikation och att se efter förändringar

23

som sker och utvecklas med dem samt att stanna upp och reflektera över vad som gjorts inom
ett projekt eller liknande.
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4

RESULTAT

Detta avsnitt innehåller resultatet, först empiri från det studerade företaget; styrande
dokument och mallar som existerar hos Skanska, som en bas för vad som idag finns
tillhandahållet och hur det kan tänkas kunna förbättras. Sedan redovisas resultatet från de
valda analyserna, fokusgruppen och intervjustudien. Vidare redovisas den processkartläggning som gjorts genom SIPOC och BPMN som är baserat på intervjustudien och
fokusgrupptillfället. Det presenteras vad slutdokumentation anses vara och vad det används
till. Även syftet, enligt studien, med slutdokumentationen redovisas och slutligen jämförs
resultatet med Skanskas sätt att arbeta idag och identifierade förbättringsmöjligheter
presenteras.

SKANSKAS ORGANISATION, STYRANDE
DOKUMENT OCH MALLAR
Skanska Sverige har en databas för samtliga medarbetare att tillgå vid arbetet de utför. Det
kallas ”Vårt sätt att arbeta”, förkortat Vsaa. Där finns Skanskas gemensamma arbetssätt och är
dess ”ledningssystem för att leda verksamheten mot projekt och produktion i världsklass”.
Vsaa är uppdelat i flera delar; kärnkapitel, stödjande kapitel och faktaområden. (OneSkanska,
2019). Inom Vsaa samlas tekniska lösningar och de bästa produktionsmetoderna för olika
moment. En speciell del för “överlämnande” finns där, vilket innehåller slutdokumentation
och mallar kring det arbetet. Vsaa förbättras och uppdateras centralt hela tiden men ”vanliga
användare” kan också förbättra eller förändra genom att gå in på den sida som anses behöva
förbättras och klicka på en förbättra-knapp och där ange förbättringsförslaget. Det hanteras
sedan centralt så det kommer till rätt person som kan förbättra just den sidan.
Som nämnts tidigare skriver Blomé (2000) att det är viktigt med erfarenhetsåterföring och att
dokumentera medarbetares erfarenheter, bra som dåliga. För att samtliga medarbetare ska
kunna ta del av nya arbetssätt eller lära sig av misstag. Det är så en bra lärande organisation
bör arbeta. Författaren skriver också att just en kunskapsportal för att sprida sådan kunskap är
viktigt, detta har Skanska skapat genom Vsaa som i alla fall finns till för intern erfarenhetsåterföring inom Skanska. Blomé (2000) menar att det är viktigt att en sådan portal finns
tillgänglig för att informationen ska finnas just i den tidpunkt en medarbetare behöver den.
Fortsättningsvis skriver Blomé (2000) att en sådan portal/databas bör vara enkel att hitta i och
kan med fördel innehålla uppgifter om medarbetare som har kompetens inom området. Det
medför en personlig erfarenhetsåterföring där medarbetarens kunskap och erfarenhet kan vara
till nytta. Han skriver dock att det finns svårigheter i en sådan utvecklad databas då samtliga
medarbetare ska finna det naturligt och våga visa sina erfarenheter och dela med sig av dem
till kunskapsbanken som skapas. Det menar Blomé (2000) kan bli en naturlig effekt när
företagsledningen belönar spridande av kunskap och viljan att lära mer.
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Som nämnt finns en del av Vsaa för projekt, som heter ”slutskede” där överlämnande av
projekt till kund inkluderas. Här finns uppradat ett antal aktiviteter som ska göras i detta skede,
enligt Figur 9 nedan.

Figur 9 - Schematisk uppställning av överlämnandeprocessen enligt Vsaa. (Skanska Vsaa, 2019)

Med detta finns en flik angående slutdokumentation, som innehåller ett antal dokument.
Dokumenten är sådana som ska hjälpa att upprätta en slutdokumentationspärm. I dokumentet
för ”innehåll slutpärm” finns uppradat vad som ska finnas med. Det är Projektplan,
byggherrens arbetsmiljöplan, sammanställning kontroller, provningsintyg, drift- och
skötselinstruktioner, sammanställning avvikelserapporter, nöjdförklaringar och underlag
relationshandlingar. Det finns även en innehållsförteckning, med något fler uppradade flikar,
för broprojekt, och även för överlämnande till fastighetsägare för de som jobbar på Hus. Det
som överlämnas till fastighetsägare innehåller mestadels drift- och underhållsinstruktioner
men på ett mer detaljerat sätt där varje underhållsdel i byggnaden är uppradad. Exempelvis
hiss, sprinkler, belysning etcetera. Slutligen finns även en innehållsförteckning avseende de
underentreprenörer som projektet har haft med sig. Där är tanken att underentreprenörernas
dokumentation ska infogas. (Skanska Vsaa, 2019)
Inom Skanska finns flera olika arbetsbefattningar och de redogörs här. I en produktion så
krävs en rad olika arbetskraft och i ett stort företag som Skanska tenderar en projekt26

organisation att bli rätt omfattande. Det finns dels ledningsgruppen som består av VD, vice
VD och så vidare. Men från det finns det undergruppen under Skanska Sverige som är Väg
och Anläggning, Hus och Industrial solutions, dessa har sedan i sin tur olika regioner
uppdelade över Sverige. Varje region har sedan olika distrikt, och varje distrikt har sedan ett
antal Projektchefer som leder de olika projekten under det distriktet. Med dessa arbetar
Produktionschefer mer direkt mot produktionen och sköter den. Hjälp på plats finns även
Arbetsledare som i sin tur arbetar ännu närmre produktionen och den dagliga driften. Den
dagliga driften och själva utförandet arbetar Yrkesarbetarna med. Utöver dessa finns även
Projektingenjören som arbetar med att agera stödfunktion till Produktionschef och Projektchef
för att projekten ska flyta på så smidigt som möjligt. De befattningar som oftast hamnar i
arbetet med slutdokumentation är Produktionschefen och Arbetsledaren ofta med hjälp av
Projektingenjören.

INTERVJUSTUDIE
Intervjustudien utfördes med sex respondenter med olika lång erfarenhet både på företaget
och inom branschen. Någon var ny på företaget men hade lång erfarenhet inom branschen. En
annan hade en kortare erfarenhet inom företaget och även inom branschen. Andra har lång
erfarenhet både på företaget och inom branschen, andra har lång erfarenhet och har endast
varit inom företaget. Viktigt att nämna är dock att samtliga respondenter har arbetat med eller
arbetar med slutdokumentation och det är just det arbetet som studeras. Intervjurespondenterna redovisas i Tabell 2. Respondenterna är alla från samma region men kommer
både från avdelningen Hus samt avdelningen Väg- och Anläggning. Vid undersökning av
skillnader mellan de olika avdelningarna ansågs inte slutdokumentationen skilja sig speciellt
mycket dem emellan. Respondenterna valdes ut i samråd med handledare på företaget, detta
för att fånga upp medarbetare med olika lång erfarenhet samt personer som faktiskt hade tid
att bli intervjuade. Det underlag som användes vid intervjutillfället finns att studera i
BILAGA 1: Intervjuformulär.

4.2.1

VAD ÄR SLUTDOKUMENTATION

Intervjuns första fråga var ifall respondenten visste vad slutdokumentation var och vad det
innebär. Samtliga respondenter nämnde att de visste vad det är och vad det innebär. De har
alla någon gång upprättat slutdokumentation och ett par var vid intervjutillfället mitt i
processen att upprätta det. Dock skiljer det sig lite med vad respondenterna menar att
slutdokumentation innebär. De är alla överens om att det är en slags dokumentation som visar
på vad som utförts i projektet som samlas ihop och lämnas över till beställaren.
”En ganska komplett instruktionsbok/handbok över vad de har fått för någonting.”
Respondent 5, Projektchef
Vad slutdokumentationen faktiskt ska innehålla är lite otydligt. De alla menar att det helt och
hållet beror på vad beställaren vill ha, men att det finns vissa gemensamma nämnare, sådant
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som alltid brukar finnas med. De exempel av innehåll som benämns av samtliga respondenter
är kontrollprogram innehållande kontrollplaner och checklistor, drift- och underhållsinstruktioner, lista på inbyggt material och relationshandlingar. Jämförs detta med Skanskas
sätt att arbeta Vsaa, så saknas avvikelserapporter, projektplan, arbetsmiljöplan, provningsintyg och nöjdförklaringar i det som respondenterna nämner. De flesta respondenter menade
att det generellt sett inte går att läsa sig till vad som ska ingå i slutdokumentationen utan att
det är något som oftast tas i dialog med beställaren, att beställaren helt enkelt berättar vad de
vill ha. De menar att det ibland kan stå kravställt i den Tekniska beskrivningen men att det
generellt måste kompletteras med vad beställaren säger under projektets gång.
Första frågan i intervjun hade som syfte att undersöka vad slutdokumentation uppfattas vara
bland de verksamma inom arbetet. Eftersom det egentligen inte finns några bestämmelser på
vad som ska finnas med, förutom vissa delar som exempelvis att ett kontrollprogram ska
upprättas och kontroller utföras. Vid intervjuerna var det tydligt att samtliga respondenter
även ansåg att denna del (kontroller) av slutdokumentationen var av stor vikt. De menar att
det är viktigt att kontrollarbetet utförs, då detta ger en indikation på vad som gjorts i projektet
och även ett bevis på att det är utfört på avtalat sätt. Det uppfattas som positivt att få fram en
bra kontrollplan. Några respondenter menar att det är viktigt att ha bra koll på vad det faktiskt
är man lovar i sin kontrollplan, så det är görbart och av faktiskt intresse.
”När man lämnar in kontrollplanen i början av projektet med projektplanen så
försöker man lova så lite som möjligt”
Respondent 3, Produktionschef.
Kontrollplanen är som sagt något som måste upprättas och som brukar upprättas av
entreprenören (utföraren av arbetet), men också godkännas och signeras av beställaren. Det
Respondent 3 menar med att försöka lova så lite som möjligt kan tolkas som ett sätt att hålla
det på en bra nivå och inte göra kontrollerna allt för överambitiösa. Även om alla ansåg
kontrollplanerna med tillhörande checklistor och så vidare vara av stor vikt så tillkännagav
alla att det är ett stort jobb som ska göras. Med stort jobb menar de dels att det är många led
som ska vara med i arbetet. Det är yrkesarbetare ute i produktionen som ska fylla i checklistor
och validera att de utfört arbetet enligt bestämmelserna. Dessa checklistor är det en eller flera
tjänstemän som upprättat tillsammans med hela kontrollplanen. Respondent 4 menar att det är
mycket arbete kring att påminna och samla in det som kontrollerats.
Enligt teorikapitlet finns det lagstadgade krav på kvalitetsarbete i form av kontroller som ska
utföras och redovisas för byggnadsnämnden. Detta nämns nästan inte alls under intervjuerna
med respondenterna, det verkar inte vara något som tynger eller påverkar deras slutdokumentationsprocess. Respondent 6 nämnde det lagstadgade kraven kort och berättade att i
den kontrollplan som beställaren och kontrollansvarige brukar tillhandahålla så är det inte så
omfattande delar och att man som entreprenör generellt har koll på dessa bitar. Den övriga
kontrollplanen som entreprenören alltid upprättar agerar alltså i syfte att visa på kvalitet av
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slutprodukten och kontroll av utfört arbete. Kontrollarbetet är som sagt genomgående något
som respondenterna anser är viktigt och nyttigt att utföra på ett bra sätt.
Hansson et al. (2005) menar på att byggherrar generellt är dåliga på att kontrollera den färdiga
produkten och detta uppmärksammas även i denna rapports intervjustudie. Respondent 2
menar att slutdokumentationen oftast bara blir en ”pappersprodukt” som inte används
överhuvudtaget av beställaren, trots att det är beställaren som efterfrågar den. Respondent 2
beskriver det som att beställare kan tendera att återkomma, efter avslutat projekt, med frågor
angående produkten och så vidare, vilket svaret på finns i slutdokumentationen. Det blir då
ofta uppenbart, menar Respondent 2, att slutdokumentationen inte ens lästs. Hansson et al.
(2005) skriver också att det är viktigt med byggherrar som vet vad de vill ha, och detta är
något som också det tas upp i intervjustudien. Eftersom det är beställaren som bestämmer vad
som ska finnas med i slutdokumentationen krävs en kunnig beställare, detta säger Respondent
5.
”Kunniga beställare är inga bekymmer, där kan man prata, diskutera och
resonera sig fram till saker”
Respondent 5, Projektchef.
Respondent 5 menar alltså att det är enklare att uppföra sin slutdokumentation i projekt med
kunniga beställare. Respondent 5 säger att det är enklare att diskutera sig fram till ett innehåll
av slutdokumentationen med en kunnig beställare jämfört med en mindre kunnig beställare.
Det nämns även av Respondent 5 att det med okunniga beställare kan bli mer jobb än med
kunniga, på grund av det faktum att de kanske inte vet vad de vill eller behöver ha med, och
därför tar de i när de bestämmer vad som ska dokumenteras och det blir istället en väldigt stor
slutdokumentation med många delar. Detta kan kännas frustrerande då den generella
uppfattningen hos några av respondenterna är att slutdokumentationen blir en ”pappersprodukt” som ändå inte används, och varför ska då all denna tid läggas på att uppföra alla
dessa delar som upplevs som onödiga och/eller överflödiga.
Vid frågan om vad slutdokumentationen används till svarade alla respondenter att det är
beställaren som ska ha den. Men vid vidare fundering menade även Respondent 2, 3, 5 och 6
att de själva använder den vid eventuella garantifrågor. De beskriver det som att det är bra att
kunna gå tillbaka och kolla vad som är skrivet i slutdokumentation ifall något exempelvis går
sönder under garantitiden. Då kan det undersökas ifall drift- och underhållsinstruktioner har
följts och ifall det faktiskt är ett fel på produkten eller ifall det misskötts efter överlämnande.
Respondent 1 som inte har så lång erfarenhet inom branschen berättade att det inte är tydligt
vad slutdokumentationen används till, men att det kan vara viktigt att i efterhand kunna titta
hur projektet är byggt, och att allt är gjort enligt bestämmelser.
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4.2.2

NYTTA I SLUTDOKUMENTATIONSUPPFÖRANDE

Det är tydligt att alla respondenter initialt endast ser en nytta i att uppföra slutdokumentation
från beställarens håll. När frågan ställs om det finns någon nytta för den som upprättar
slutdokumentationen och för Skanskas organisation, är svaren inte lika enhetliga. Respondent
6 som har lång erfarenhet inom branschen berättar att slutdokumentationen även kan
användas till erfarenhetsåterföring, dels så är det samlade erfarenheter för egen skull men
även för andra medarbetares skull. Respondent 5 berättar att slutdokumentationen oftast
används mot kunden men att ibland brukar i alla fall respondenten själv använda det som en
slags intern uppföljning. Respondent 5 menar att det är bra att spara på dagboksinlägg och
liknande, en typ av intern slutdokumentation. En samling av sådant som kanske inte är
självklart att det ska skickas till beställare men som för projektets framtids skull kan vara bra,
även för framtida projekts skull. Med allt samlat på ett ställe där man kan gå in och titta i
efterhand. De övriga Respondenterna (1, 2, 3 och 4) menade att de inte använder materialet
något utan att det endast var som en överlämning till beställaren som också kan användas vid
eventuella problem/tvister. Respondent 1 och 4 säger dock att det är ett bra sätt att få
materialet paketerat och att det såklart går att gå in och kika vad det är man gjort och så vidare.
Så de kan överskåda och se vad som är gjort.
Utifrån de svar som respondenterna gett så finns det förbättringsmöjligheter som Skanska kan
förbättra när det gäller spridningen av informationen kring detta arbete. Respondent 1 som
inte har så mycket erfarenhet inom branschen och inte heller mycket inom slutdokumentation
stämmer in på denna teori när respondenten berättar att när slutdokumentationen skulle
upprättas var det inte lätt att ta reda på hur det fungerade heller. Det respondenten gjorde då
var att ta hjälp av Produktionschefen, en mer erfaren kollega, för att ta reda på vad som skulle
finnas med. Respondent 5 instämmer på detta faktum också och berättar att i början av
karriären när det skulle upprättas slutdokumentation visste respondenten inte direkt vad detta
var. Det refererades till som ”slutpärm” och här fick Respondent 5 först försöka sätta sig in i
vad det ens innebar och därifrån försöka klura ut vad som skulle ingå. Flera respondenter
berättar att det inte är sällan som det visar sig saknas delar av slutdokumentationen vid
slutbesiktning, när den ska lämnas in. Då behövs det generellt alltid kompletteras med
material.
Skanska är en organisation som ”arbetar tillsammans” och ”i världsklass” (Skanska.se, 2017)
man menar att arbetssättet som används är ständigt förbättrande och lärande. En lärande
organisation menar Stintzing (2005) är en viktig aspekt vid utförande av byggprojekt för att
alla deltagare ska kunna överblicka situationen med hjälp av snabb feedback och
välfungerande informationshantering. Men även vikten av samarbete mellan projektdeltagare
tas upp. Blomé (2000) beskriver att det är viktigt att en organisations utvecklande arbete
aldrig stannar av och att det är viktigt att kunskap återanvänds inom organisationen. Detta går
att koppla till Respondent 6 svar att slutdokumentationen faktiskt har en nytta i
erfarenhetsåterföringen. Även Respondent 5 nämnde en nytta i en egen erfarenhetsuppföljning
i en intern slutpärm.
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”Det är den eviga frågan om erfarenhetsåterföringen […]”
Respondent 5, Projektchef.
Angående frågan om ytterligare nytta kring slutdokumentation benämndes erfarenhetsåterföring som en fundering ifall det skulle kunna vara en nytta för entreprenören som
upprättar den. Här menade Respondent 1 att det hade varit en bra idé till erfarenhetsåterföring,
om det skulle vara lätt att hitta tillbaks till äldre projekt för att ta del av erfarenheterna.
Respondenten menar att det skulle vara viktigt att det var strukturerat och fördelaktigt en
standardiserad struktur så det blir lättare att navigera i. Respondent 4 hade också liknande svar
och tryckte på att det måste vara lätt att arbeta och leta i, att det inte får bli för komplicerat
ifall det ska användas i erfarenhetsåterföringssyfte. Uttalandet av Respondent 5 ovan, om den
eviga frågan om erfarenhetsåterföring, gör sig till synes i denna studie. Samtliga respondenter
ser någon möjlighet i att använda slutdokumentationen till erfarenhetsåterföring men som
Respondent 5 påpekade så är det ingen som vet hur man får till ett system som funkar för alla
och samtliga respondenter beklagar sig över att det är svårt att få till något som funkar. Ett bra
första steg kan tänkas vara att medarbetare utrycker sina erfarenheter och förslag till
förbättringar. Detta menar Blomé (2000) är en viktig aspekt i en lärande organisation. För att
se en nytta i arbetet bör det finnas rutin i att dokumentera saker i detta syfte, samt att
dokumentationen ska kunna användas och vara till faktisk nytta, det är i alla fall en upplevd
önskan hos organisationen.

4.2.3

HUR UPPRÄTTAS SLUTDOKUMENTATION

Det är något delade meningar bland de intervjuade angående hur slutdokumentationen
upprättas idag. Det övergripande är att det är flera dokument som samlas ihop och sätts ihop
till en ”slutpärm”. Det är dokument som ska upprättas under projektets gång, samt fyllas i av
olika medarbetare. Det finns även dokument som samlas in från leverantörer och
underentreprenörer. Vidare finns det delar som ska sammanställas från flera delar av projektet.
Arbetet verkar till synes vara lite beroende på vem det är som upprättar slutdokumentationen
snarare än att det finns olika tillkännagivna arbetssätt. Respondent 2 menar att denne anlitar
en projektingenjör när slutdokumentationen ska uppföras då respondenten menar att det inte
är något som hen har tid för egentligen. Dock säger Respondent 2 att det väldigt mycket beror
på beställaren och vad de vill ha. Respondenten nämner att det är olika krav från gång till
gång, och här menar respondenten att det är olika med avseende på hur slutdokumentationen
ska levereras men att innehållet ungefär liknar varandra varje gång.
”Vi typ uppfinner hjulet varje gång”
Respondent 2, Produktionschef.
Att Respondent 2 tycker att vid varje slutdokumentationsupprättande så uppfinns hjulet än en
gång, hänger ihop med att beställarna sällan har samma krav, dels i hur de vill ha slutdokumentationen upprättad och levererad men även att det inte är lika innehåll varje gång.
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Detta är något som benämns som en frustration i detta arbete, tillsammans med det faktum att
det ofta kan kännas som en ”pappersprodukt” som inte används, och detta kan vara en
anledning till att det är ett jobb man inte anser sig ha tid med och därför skjuter på det.
Respondent 6 som har befattningen projektingenjör för tillfället och har många års erfarenhet,
menar att det viktiga i upprättandet är att det fångas upp tidigt så att man vet vad beställaren
vill ha. Så det är så denne arbetar vid slutdokumentationsupprättande.
”Man behöver inte uppfinna hjulet två gånger”
Respondent 6, Projektingenjör.
Respondent 6 menar alltså att det inte är ett sådant arbete som måste göras helt på nytt varje
gång det görs. Det finns mallar i Vsaa som bör användas, och respondenten menar att det inte
är nödvändigt att göra det på nytt varje gång. Respondent 6 är också den enda som inte anser
att slutdokumentationsupprättandeprocessen har några egentliga brister idag, förutom det
faktum att man konsekvent måste arbeta för att tidigt lyfta in det i arbetet. Men görs detta
menar respondent 6 att arbetet fungerar bra idag.
Respondent 5 berättar att när hen upprättar slutdokumentation används nästan uteslutande den
mall som finns på Vsaa. Respondenten tillägger dock att den nästan alltid måste justeras
beroende på projekt och beställare. Detta betyder att respondenten har tagit för vana att alltid
upprätta en sådan mappstruktur för insamling av det materialet, för att sedan justera det med
avseende på beställaren. På liknande vis menar Respondent 4 att slutdokumentationen
upprättas i dennes projekt. Dock påpekar Respondent 4 att det ändå inte ser likadant ut som en
annan kollega som också upprättar via Skanskas mallar. Men Respondent 4 menar att ett eget
upprättande är ett bra arbetssätt och respondenten menar att det uppskattas när beställaren
godkänner det som Skanska har som grund och att det får arbetas så som ”vi alltid gör”.
Respondent 1 och 3 har inget generellt arbetssätt att redovisa kring hur de upprättar
slutdokumentation. Dels för att Respondent 1 endast gjort det en gång och Respondent 3
nämner bara det faktum att det brukar vara i sent skede, ibland till och med kvällen/natten
innan det ska lämnas in. Generellt menar Respondent 3 att hen upplever att det ser likadant ut
hos många tidigare kollegor också. Dock nämner Respondent 3 att det kan se annorlunda ut
på Skanska eftersom det kan till stor del vara större organisationer som gör att det går att dela
ut arbetsbördan på fler personer och att man kan hjälpas åt.
När frågan om vilken tidpunkt i projektet som slutdokumentationen upprättas svarade vissa av
respondenterna att de försöker ta upp frågan, och börja slutdokumentationen, tidigt i projekten.
Respondent 5 och 6 menar att de ofta tar upp det tidigt i processen och därmed att det blir ett
arbete som är löpande under byggprocessen. De nämner att ibland upprättas den dock i sista
stund men att detta är något som vill undvikas då de av erfarenhet inte uppskattar en sådan
arbetssituation. Respondent 4 berättar att det är olika ifall slutdokumentationen görs löpande
under pågående projekt eller i slutet av projektet. Men respondenten menar att arbetsbelastningen blir mindre och mer bekväm ifall den görs löpande. Dock berättar Respondent 4
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och 5 att det oftast finns en vilja att börja upprätta slutdokumentationen i tidigt skede, just för
den föregående nämnda anledningen, men att det kan stötas på hinder beroende på beställaren.
Respondent 5 menar då på att hen använder sig av ett ”grundutbud” av slutdokumentation så
det kan upprättas i tid trots fördröjning från beställare, då kan det kompletteras eller tas bort
delar i efterhand eller i slutet då beställaren kommenterat innehållet.
Respondent 2 och 3 beskriver slutdokumentationen som något som nästan alltid utförs i
slutskedet och i sista sekund. Dock menar de att vissa delar utförs under projektet men det är
inte förrän i slutet som det sammanställs till en slutdokumentation. Exempelvis nämns
kontrollprogrammet som något som bör utföras under projektets gång då det är svårt att göra
kontroller i efterhand. Då kan det behövas grävas upp eller liknande, efter färdigt arbete,
vilket inte alls är optimalt. Trots detta så nämner några respondenter att det finns fall där detta
har hänt, att man i efterhand måste försöka göra en kontroll för att validera att det är utfört
enligt kontrollprogram och avtal.
Som nämnts är det några av respondenterna som använder sig av Skanskas egna mallar och
Vsaa när det upprättar slutdokumentation. I Vsaa finns en innehållsförteckning att använda
vid upprättande av slutdokumentation, den innehåller det som Skanska anser att det bör
innehålla. Men samtliga respondenter som använder sig av mallarna menar att de alltid måste
justeras beroende på projekt, men de nämner också att den lilla biten sällan är ett problem. De
menar att det är bra att det finns mallar att gå efter, så slipper man göra det på nytt varje
enskild gång en slutdokumentation upprättas.

4.2.4

SKANSKAS STANDARD, VSAA

Det är några av respondenterna som använder sig av Vsaa, medan andra menar att de inte alls
använder det eller inte heller vet vad som faktiskt finns att använda sig av. I teorikapitlet finns
redovisat vad som går att hitta om slutdokumentation på Vsaa. Dels så finns Figur 9 som visar
på hur ett slutskede borde se ut i Skanskas projekt, enligt Skanskas sätt att arbeta. Det
innefattar ett startmöte, tidsplan, slutkontroller, besiktningar, avetablering, slutdokumentation
och arkivering. Här menar alltså Skanskas sätt att arbeta att slutdokumentationen ska påbörjas
vid överlämnandeskedet, det är det tidsskedet som är redovisat där. Utifrån intervjustudien
och fokusgrupptillfället kan det dock fastställas att detta inte riktigt är hur det ser ut hos denna
organisation. Slutdokumentationen görs i många olika skeden av projektet. Dels så berättar
respondenterna att insamlandet av speciellt checklistor och kontroller till kontrollprogrammet,
försöker i alla fall, göras kontinuerligt. Något som dock stämmer överens med arbetssättet och
figuren i Vsaa är att slutdokumentationen tenderar att samlas ihop i slutskedet, på det
redovisade sättet. Det är dock inte klart i Vsaa om det är denna aktivitet som åsyftas när det
talas om slutdokumentation.
De respondenter som nämner att de använder Vsaa för slutdokumentationsupprättandet menar
på att de använder de mallar som finns där, vilka är innehållsförteckningar för slutdokumentation. De som använder dessa mallar menar på att det allt som oftast måste justeras
till beställarens krav och behov. Respondent 5 tycker att de mallar som finns på Vsaa är bra
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och användbara, men saknar ett standardiserat sätt för Skanska att leverera materialet på ett
proffsigt sätt. Respondenten menar att det idag endast finns hjälpmedel för fysisk leverans i
form av en ”slutpärm” medan det mer och mer kommer beställare som önskar ha digitala
leveranser. Här kan finnas en mindre uppdatering för Skanska att göra på Vsaa för att
upprätthålla en standard för Skanska, att så här levererar vi digital version av slutdokumentation. I dagsläget menar både Respondent 2 och Respondent 5 att det kan se olika ut
för hur beställaren vill ha det levererat och att det kan vara en frustration.
Ytterligare en aspekt som finns med i Vsaa idag är att det enligt den schematiska figuren
(Figur 9) visar på att ett startmöte ska/bör hållas i början av slutskedet. Detta var dock något
som inte verkar ha genomsyrat i organisationen. Vid frågan ifall slutdokumentation brukar tas
upp på startmöte, oavsett om det är i början av projektet eller slutskedet så var det uteslutande
nej som svarades. Det uppdagades dock som en väsentlig förändring som kan tänkas förbättra
processen, att slutdokumentationen skulle tas upp tidigt i processen och till och med förväntas
ha en egen punkt i startmötet eller i de återkommande produktionsmötena/byggmötena.
”Jag brukar vilja fråga tidigt i projektet vad de vill ha, vet de inte vad de vill ha
så tar jag ett förslag från Vsaa, en innehållsförteckning.”
Respondent 5, Projektchef.
Respondent 5 menar att med erfarenhet i ryggen så vet respondenten generellt vad som ska
finnas med och brukar också försöka ta upp det med beställaren i tidigt skede. Dock är det
inte alltid beställaren kommer med konkreta beskrivningar eller ens en ledning till vad som
ska finnas med, vilket genomgående blir en frustration då entreprenörerna generellt vill ha det
uppe i tidigt skede. Här tar då exempelvis Respondent 5 till Vsaa och upprättar det som finns
uppstaplat där, det respondenten också nämner dock är att det oftast måste kompletteras eller
förändras när beställaren bestämt sig. Det är alltså svårt att idag använda, komplett, det som
finns i Vsaa till alla projekt. Dock finns det inga direkta förslag heller på hur Vsaa hade
kunnat förbättra sina mallar, då det som sagt ”är olika varje gång”. Detta är något som
Josephson et al. (2003) tar upp, alltså att byggbranschen beskrivs som annorlunda för
att ”varje projekt är unikt”, och de anser det vara ett hinder för byggbranschens utveckling
inom lärande. Många respondenter håller med om att varje projekt är unikt men när det
funderas över ifall slutdokumentationen egentligen ser väldigt olika ut beroende på projekt så
kanske den inte verkar vara det.

4.2.5

SKILLNADER MED AVSEENDE PÅ ERFARENHET

Respondent 6 som är den av de intervjuade som har längst erfarenhet på företaget är den enda
som egentligen inte känner att det finns några brister i arbetet kring slutdokumentation idag,
det enda som respondenten nämner är att det bör finnas en bättre rutin på att lyfta in det tidigt,
då hen menar att det är det viktigaste. Det är tydligt att respondenten kan förlita sig mycket på
erfarenhet. Respondent 5 styrker också detta, att respondenten nu senare i karriären, känner
mer att det finns erfarenhet att falla tillbaks på i hur det ska göras och upprättas.
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Eftersom Respondent 2 som också har lång erfarenhet inom branschen inte ansåg arbetet med
slutdokumentation vara det bästa så kan det dock ifrågasättas ifall det handlar om faktiskt
erfarenhet inom branschen eller inom organisation. Det kan antydas att det finns ett relativt
fungerande arbete inom Skanska eftersom de med längre erfarenhet på nämnd entreprenör
tenderar att se ljusare på arbetet. Respondent 3 har inte varit på företaget länge men vittnar för
problem inom processen i tidigare arbetsliv men menar också på att respondenten kan tänka
sig att det finns bra arbetssätt inom Skanska som generellt har en större organisation med mer
resurser att hjälpas åt.

4.2.6

FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER
”Det är just det att fånga med det från början, det är det som är viktigt.”
Respondent 6, Projektingenjör.

Det som är genomgående kring förbättringsmöjligheter det är att lyfta det i tid, det pratar alla
respondenter om, det var även ett tydligt tema inom fokusgruppen. De med mer erfarenhet
berättar att de försöker arbeta med att lyfta in det i tidigt skede för att få ett kontinuerligt
arbete. Respondent 6 berättade, som nämnt tidigare, att respondenten inte direkt ser något som
behöver förbättras inom slutdokumentationsprocessen, men tillade snabbt att det trots allt är
viktigt med rutin att det tas upp i tidigt skede. Respondent 1 som har mindre erfarenhet menar
också att det hade varit fördelaktigt att få ett mer utspritt arbete som inte helt faller på att det
ska göras vid ett fåtal tillfällen.
”Få mindre klumparbete och sprida ut det lite.”
Respondent 1, Arbetsledare.
Respondent 4 berättar att arbetsbelastningen är högre när det inte görs kontinuerligt och i tid.
Respondenten menar att det är viktigt att få in det i rutinerna att detta arbete ska göras också.
Idag ses kanske inte slutdokumentationsarbetet som ett prioriterat arbete då det, precis som
Josephson et al. (2003) beskriver, ofta råder tidspress inom byggprojekt samt att det ofta är
väldigt kostnadsstyrt. Vilket leder till att man tenderar att vilja hålla sig till direkt
värdeskapande aktiviteterna istället för något som många idag inte direkt ser något värde i.
”Att ha i rutin att när vi är klara med ett arbete att lägga in det i slutdokumentationsmappen på en gång […]. Göra sådant i tid.”
Respondent 4, Produktionschef.
Det som också identifierats i intervjustudien som utförts är att organisationen önskar se
bättre rutin kring arbetet med slutdokumentation. Identifierat inom organisationen idag är
arbetet inte ser likadant ut hos olika medarbetare, än dock vill de se en rutin och
standardiserat arbetssätt för att förenkla arbetet. Som tidigare nämnt menar Meiling et
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(2011) på att standardiserade arbetssätt kan vara fördelaktigt och även en stor byggsten inom
erfarenhetsåterföring.
Utöver bättre rutiner har det även uppdagats från intervjustudien att det hade varit fördelaktigt
med en förändrad inställning till slutdokumentation. Detta baserat på att syftet idag känns hos
respondenterna relativt meningslöst, och litteraturstudien visar på att medarbetarna bör känna
syfte i sina arbetsuppgifter för att det ska vara utvecklande och givande. Det är därför en tanke
att informera medarbetarna över till vilket syfte detta arbete görs, oavsett till vilket syfte det är.
Skanskas värderingar om ”vid kundens sida” och ”bli bättre tillsammans” kan vara stora
byggstenar i detta arbete. Slutdokumentationen må vara något som idag endast känns som
en ”pappersprodukt”, men det är något som kunden önskar och ska kunna hjälpa till för att
upprätthålla goda kundrelationer. Vidare kan även arbetet hjälpa till för erfarenhetsåterföring
så det goda arbetet kan redovisas vidare och ge nya insikter för andra medarbetare.
”Försöka öka förståelsen till den som tar del av slutdokumentationen”.
Respondent 2, Produktionschef.
Till detta med kundrelationer finns även ett större perspektiv där beställaren, som är kund till
arbetet, också ser ett värde i arbetet. Hansson et al. (2005) påpekar att byggherrar generellt är
dåliga på att kontroller den färdiga produkten, och detta kan hålla ihop med att se värdet i
arbetet. Som Respondent 2 nämner kan en ytterligare förbättringsmöjlighet (och möjlighet till
vidare studier) vara, att försöka öka förståelsen hos mottagaren av slutdokumentationen.
”Jag tror man ska förbättra checklistor så de är användarvänliga på arbetsplatsen, så när de är klara är det bara att föra in i slutdokumentationen.”
Respondent 3, Produktionschef.
En ytterligare förbättringsmöjlighet som uppmärksammats i studien är Skanskas standarder
och mallar. Respondent 3 uttrycker en önskan om mer användarvänliga hjälpmedel för
kontrollplansarbetet i Vsaa. Detta säger dock respondenten kan vara svårt men att det hade
varit en önskan, vilket hänger ihop med det Respondent 6 nämnde om att det inte är
nödvändigt att uppfinna hjulet varje gång. Det finns alltså ett värde i att enkelt kunna hitta
tillbaks till gamla projekt som kan tänkas ge goda erfarenheter in till nästa projekt så väl som
att man bör kunna hitta mindre goda erfarenheter som kan tänkas vilja undvikas. Respondent
5 tycker att arbetet fungerar relativt bra men nämner även att det som finns på Vsaa skulle
kunna förbättras. I form av hur arbetet ska utföras och levereras. Mer specifikt önskade
Respondent 5 en standard för leverans av digital ”slutpärm”.
Sammanfattningsvis finns en önskan till bättre rutiner och standardiserat arbete. Vid rutiner
nämndes dels Skanskas eget arbete kring slutdokumentationen men även det faktum att
mycket hänger på beställaren. Därför togs kommunikationen med beställaren upp som ett
förbättringsområde. Samtliga respondenter nämner att det mesta hänger på beställaren och att
man vill lyfta in slutdokumentationsarbetet i tidigt skede. Ett förslag angående att ha det som
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stående kommunikationspunkt på byggmöten och även att det samtalas om vid startmöte av
projektet lades fram och togs emot med positiva svar.

FOKUSGRUPP
Fokusgrupptillfället hölls med fyra medarbetare på Skanska Sverige AB, medarbetare som var
mitt uppe i att uppföra slutdokumentation för ett projekt i slutskedet. De fyra medarbetarna
hade olika lång erfarenhet i branschen och den låg mellan åtta till 25 år. De har befattningar
som Arbetsledare, Projektchef och Produktionschef. Fokusgruppens syfte var att lyfta
problemområden inom slutdokumentationsprocessen, det var även intressant att studera de
delar som anses vara bra i nuläget. Fokusgruppen bestod av fyra medarbetare som hade olika
starka åsikter så det var viktigt att ge plats till samtliga medlemmar i gruppen. Därför ställdes
samma frågor ett flertal gånger, dels för att alla skulle svara på frågan, men även för att
upprätta en diskussion kring ämnet och på så vis utveckla svaren. De huvudfrågor som
diskuterades var vad som är bra idag, vad som är mindre bra, hur det görs idag och på en
tidslinje hur ser processen ut då.

4.3.1

SIPOC
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Figur 10 - SIPOC-diagram över slutdokumentationsprocessen.

SIPOC-redovisningen ovan i Figur 10 beskriver de externa och interna beroendena på ett
övergripande sätt. Det kan ses att under S (suppliers) finns fyra identifierade parter. Dels är
det entreprenören som kan ses som den största biten då det tydligt under intervjustudien
framkommit att processen för att få fram hela slutdokumentationen är en relativ stor process.
Dels innefattar den upprättande av kontrollprogram och allt där till men även dokumentering
av andra delar. Kontrollprogrammet anses, enligt Respondenterna, vara av största vikt då den
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är den delen som kräver mest jobb. Detta på grund av att den ska igenom flera led i
organisationen, dels så upprättas den på tjänstemannasidan och ska sedan utföras och ifyllas
av yrkesarbetarna ute på plats i produktionen. Medarbetare menar att det är en del jobb med
att få hela ledet att fungera. Vidare finns även beställare, underentreprenörer och leverantörer
med under suppliers. Dessa är i sig också viktiga externa delar som inte är lika lätta att
övervaka och kontrollera eftersom att produktionen går. Beställaren är den som generellt
bestämmer vad som ska ingå i slutdokumentationen men här har det visat sig vara en del
identifierade svårigheter, vilket uppdagades i intervjustudien. Inom slutdokumentationsprocessen finns en hel del dokument och information som ska samlas in. Inte minst från
underentreprenörer och leverantörer. Detta har också uppmärksammats som en del som kan
svaja rejält. Vissa leverantörer menar medarbetare har full koll på vad de ska leverera för
dokument medan andra kan tendera att ta väldigt lång tid på sig, oavsett hur många gånger de
levererat saker till olika projekt inom koncernen. Detsamma gäller underentreprenörer.
Respondent 2 menade att de försöker göra det tydligt för underentreprenörer vid startmöte och
i handlingar vad som ska levereras till slutdokumentationen, trots detta kan det tendera att
hamna efter och behöva jagas på.
I figuren kan avläsas vilka (I)inputs som krävs inom denna process och där är endast uppradat
information och dokument. All det material som ska samlas in kan generellt klassificeras som
information och dokument. Vad all detta material mynnar ut i kan sedan avläsas under
(O)outputs och detta är den generalisering av dokument inom slutdokumentation som
benämnts i intervjustudien och vad som finns i Skanskas sätt att arbeta (Vsaa). Vad som också
framkommit i intervjustudien är dock att detta självklart kan skifta och förändras beroende på
projekt och beställare. Det som redovisas i figuren ovan är det som respondenterna menar att
de nästan uteslutande alltid skickar med i slutdokumentationen.
Slutligen redovisas vilka kunder som vill ha och använder produkten (slutdokumentationen)
sedan. Detta har identifierats vara mestadels beställare, i alla fall i den aspekten att det är
beställaren som efterfrågar slutdokumentationen. Det kan dock diskuteras ifall den används
eller inte. Där finns även brukare/drift- och underhåll med och detta är den ”kund” som ska
använda och underhålla själva slutprodukten från produktionen sedan, alltså huset, vägen,
bron eller liknande. Brukaren eller underhållaren anses som en kund då denna kan ha
användning av slutdokumentationen för att undersöka vilket material som finns i
slutprodukten ifall något eventuellt skulle gå sönder. Eller för att läsa sig till hur en specifik
del ska underhållas på bästa sätt.
(P)Processen redovisas som en BPMN nedan för att visa på hur processen fungerar.

4.3.2

BPMN

Den fullständiga schematiska bilden/visualiseringen av processkartläggningen kan studeras
närmre, i större fattning, BILAGA 2: BPMN. Det som kan ses är ett identifierat nuläge
baserat på diskussionen i fokusgruppen och även resultat från intervjustudien. Vidare har även
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ett önskat scenario kartlagts, baserat på det som respondenterna uttryckte att de saknade och
ville förändra i den nuvarande processen.
Det som är tydligt i de olika visualiseringarna är att nuläget (se Figur 11 nedan) kan ses
väldigt ”baktungt”, alltså att många aktiviteter tenderar att ske i slutet av projektet. Där ska
mycket samordnas och många dokument ska samlas in från olika håll och arbetsbördan har
vittnats bli väldigt hög. I det önskade scenariot (se Figur 12 nedan) är aktiviteterna mer
utspridda för ett jämnare arbetsflöde men det är även planerade kommunikationskanaler för
att undvika en baktung process. Det är även visualiserat att respondenterna önskar att hela
processen startar i ett tidigt skede, istället för att börja senare i processen.
I nuläget (Figur 11) redovisas två aktiviteter med grå ifylld rektangel vilket ska symbolisera
aktiviteter som i nulägesbeskrivningen inte gick att placera ut på tidslinjen, då det skiljer sig
mycket från projekt till projekt. Så de är aktiviteter som kan röra sig i sidled längs med
tidslinjen. Vidare kan ses att det är ett flertal pilar från produktionssidan upp till
tjänstemannaorganisationen, vilket tyder på mycket arbete. Det som kan antas är att det blir
mycket jobb vid aktiviteten ”insamling/upprättande av allt som ska ingå” eftersom det är dit
det mesta av materialet kommer. Det är därmed en relativt stor arbetsbelastning i slutskedet av
byggprocessen.
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Figur 11 - BPMN processkartläggning av nuläget.

Det som var tydligt enligt fokusgruppen och intervjurespondenterna var att de vill ha rutiner
kring slutdokumentationsupprättandet samt att de vill få in det tidigt i processen. Därför har
det önskade scenariot utformas enligt Figur 12 nedan. Här är det istället en tydlig utspridning
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av arbetet genom hela organisationen, och även de externa bitarna. Dock är det tydligt att
informationsflödet och kommunikationsflödet mellan beställare och entreprenör är en
väsentlig del som också bör pågå systematiskt och rutinmässigt. När det gäller de dokument
som UE och leverantörer ska lämna in för slutdokumentation menade fokusgruppen att det
hade varit optimalt om leverantörer ombes lämna in de dokument de ska direkt vid uppköp.
Detta förutsätter att det kommuniceras till dem. Angående UE önskades det finnas med vilka
krav som ställs redan vid upphandling, men även detta kräver att det kommuniceras till dem.
Eftersom rutiner och tidigt skede var viktigt för respondenterna i ett önskat scenario är detta
det som speglas mest i processkartläggningen för önskat scenario. Den visar på ett
systematiskt arbete med slutdokumentationen som borde generera i ett mer utspritt arbetsflöde
med mindre klumparbete i slutskedet. Enligt det önskade scenariot ska endast en
sammanställning av alltihopa utföras i slutskedet, redo för överlämning inför slutbesiktning.
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Produktionsstart/startmöte
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Produktion

Startmöte
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Upprättande av struktur på allt som ska ingå. Insamling av allt material.
Ständig uppdatering på innehåll.
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Kontroller, checklistor, kvalitetskontroller

UE och leverantörer levererar dokumentation

Tidslinje

Entreprenör

B

Slutbesiktning

Produktion
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Figur 12 - BPMN processkartläggning av önskat scenario.
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5

ANALYS

I detta avsnitt analyseras resultatet. Allt i rapporten analyseras och reflektioner kring det
genomförda arbetet beskrivs.
Slutdokumentationsprocessen på det studerade företaget går att utveckla och förbättra. Det är
tydligt efter den utförda intervjustudien i denna rapport. De som är aktiva inom ämnet berättar
om delar som de tycker är mindre bra som kan förbättras, men de menar förstås att det också
finns saker som görs bra i dagsläget. Något som är spännande att notera är att i denna
intervjustudie har personer med olika lång erfarenhet fått berätta om sin upplevelse av
processen och det finns ett självklart genomgående tema. Till att börja med var det åsikter
angående vad slutdokumentation faktiskt är för något. Som resultatet visade så är samtliga
respondenter överens om de flesta delar som de tycker ska finnas med i en slutdokumentation.
Men det som är absolut mest tydligt det är att det finns en frustration hos, i alla fall dessa,
entreprenörer att det är många beslut som måste gå via beställare och att det inte alltid är
smidigt. Många menar på att det känns som att det endast är en ”pappersprodukt” och då kan
det verkligen vara förståeligt att det inte är ett intressant arbete att göra. Speciellt eftersom
arbetet generellt anses ta tid från annan, värdeskapande, tid, så som produktionsaktiviteter.
Eftersom många beslut upplevs behöva gå genom beställare blir också processen utdragen och
ofta för sen för att det ska vara en behaglig arbetsbelastning. Som Josephson et al (2003)
menar på att ibland kan det vara väldigt tidspressat inom byggprojekt samt att det ofta läggs
mest fokus på att producera till låg kostnad, väldigt lite intresse läggs på att lära och utvecklas.
Detta bör med fördel förändras och den arrogans som Josephson et al. (2003) menar att
byggbranschen har, måste kanske elimineras.

SYFTET/NYTTA MED SLUTDOKUMENTATION
Josephson och Saukkoriipi (2005) pratar om de olika delarna i byggproduktionen och nämner
stödprocesser som aktiviteter som själv inte tillför något värde till slutprodukten men är
nödvändiga hjälpmedel för att den operativa processen ska fungera. Slutdokumentationen kan
tolkas som en stödprocess då den krävs för exempelvis ett fungerande kontrollarbete samt
drift- och underhåll som är den operativa processen efter att själva produktionen är färdig.
Men författarna nämner också att ledningsprocessen är viktigt för att upprätta mål och
strategier. Alla respondenter förstår att slutdokumentation är något som ska upprättas men ser
kanske inte nödvändigtvis nyttan i det. Det sistnämnda kan ses som ett problem. Dels kan det
ifrågasättas om det är ett organisatoriskt problem, att det inte förmedlas vad för nytta just
denna stödprocess har. Blomé (2000) skriver att det är viktigt med förståelse från
medarbetarna för att upprätthålla en god standard med bra resultat.
Att det råder en frustration kring upprättandet av slutdokumentation är ett klart problem då det
kan skyla syftet till arbetet. Studien som har gjorts har undersökt vad de aktiva inom den
studerade organisationen anser vara syftet med slutdokumentationen. Där var det relativt
enhetligt där de flesta menade att det är en produkt som lämnas över till beställaren och att det
eventuellt kan användas för egen vinning vid tvister och garantiproblem. Det var endast en
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respondent som direkt också menade på att det finns vinning i form av erfarenhetsåterföring.
Detta var respondenten med längst erfarenhet inom företaget. Respondent 1 som istället inte
har så mycket erfarenhet inom arbetet i byggbranschen överlag menade på samma sak; att det
hade varit skönt med mer information så att även en ny kan känna att den har koll på läget.
Som studien visar så är det viktigt att medarbetare förstår sina arbetsuppgifter för att kunna ha
ett utvecklande arbetssätt (Blomé, 2004). Om man då tänker på det faktum att slutdokumentationen inte direkt upplevs ha något syfte för entreprenören själv så är det ett
problem. Det är därför viktigt att i fortsatt arbete, för en lärande organisation, att framhäva
syftet i arbetet i detta fall slutdokumentationen. Det som uppdagas i resultatet är att syftet kan
tänkas finnas i dels erfarenhetsåterföring, men även för kundrelationens skull. Mestadels
upplever respondenterna ett användningsområde i erfarenhetsåterföring och önskar se en
användning i den aspekten. Det är alltså tydligt att erfarenhetsåterföring är något som
organisationen vill åt men att det inte finns någon konkret metod för att åstadkomma det på ett
bra och fungerande sätt. De ställer sig dock positiva till ett enkelt standardiserat sätt som
kanske skulle kunna vara en mindre inkörsport till erfarenhetsåterföring. Exempelvis ifall
samtliga slutdokumentationer görs på liknande sätt och samlas på ett gemensamt ställe så
skulle det vara enklare för medarbetare i andra projektorganisationer att söka sig till liknande
projekt för att titta på erfarenheter därifrån. Det som är viktigt dock, det är att det görs enkelt
och lättillgängligt, det är något som respondenterna påpekar. Samtliga medarbetare ska på ett
enkelt sätt kunna hantera informationen och ta till sig den på ett effektivt sätt, precis som
Blomé (2000) menar. Men som Blomé (2000) också nämner så är det viktigt att medarbetare
också känner att det är naturligt att vilja dela med sig av den kunskap som samlats, både bra
och dålig.
Samtliga respondenter ser sig positiva till att använda slutdokumentationen till något mer än
vad den används till idag. Idag så menar de flesta att det endast är en ”pappersprodukt” som
överlämnas till beställaren och som eventuellt kan användas vid tvist eller garantiärenden.
Som studien visar så är det såklart viktigt att en medarbetare förstår syftet i det arbete som
utförs, för att det ska kännas värdefullt och utvecklande att arbeta med det. Ifall det endast ses
som en pappersprodukt som aldrig ens används så är det uppenbart en dålig motivator till att
utföra arbetet bra och det är svårt med inspiration till att utföra det. Därför är det som sagt en
viktig punkt att belysa, att medarbetarna måste få en förståelse till arbetet. En slags
uppenbarelse till varför det görs, vad det har för nytta och vad den medarbetaren och dennes
projekt kan ha för användning av det. Det är som Blomé (2000) säger att det är viktigt att ta
tillvara på medarbetares kunskap och att de uppmärksammar fel och brister och ökar
förståelsen.
Intervjustudien visar alltså på att de flesta respondenterna initialt endast ser ett värde i slutdokumentationen för beställaren och möjligtvis för egen skull i form av garantiärenden och
tvister. Här råder som nämnt en brist då det känns självklart att ett arbete utförs med mer
entusiasm och bättre resultat ifall värdet är högt. Därför finns det förbättringsmöjligheter för
organisationen att förmedla vad för syfte slutdokumentationsarbetet har, om nu än det endast
är i syfte att beställaren ska ha det, i slutändan. Det måste påvisas vad för värde det kan ha,
och detta kan kanske knytas till erfarenhetsåterföring som är påtalat mycket i rapporten. Men
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ytterligare en del som Skanska har som en av deras grundvärderingar är ”vid kundens sida”
(Skanska.se, 2017). Med detta syftas dels att skapa goda kundrelationer som ska hålla och
verka under längre perioder och förhoppningsvis från projekt till projekt. Det är också så som
Skanska beskriver slutskedet inom projekten, som en viktig byggsten som ska upprätthålla
goda kundrelationer (Skanska Vsaa, 2019).

FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER
Det måste också finnas ett intresse i att förbättra arbetet, från medarbetarnas håll. Som kan ses
i resultatet så har de två respondenter med längst erfarenhet helt olika syn på saken. Den ena,
som varit på det studerade företaget längst, menar att arbetet med slutdokumentation fungerar
relativt bra och ser inga större problem, medan den andre ser det som ett väldigt tidskrävande
arbete som inte riktigt fungerar i sitt nuvarande skick. Detta är intressant och kan funderas
över varför det är så. Baserat på resultatet i denna studie så kan det handla om antal år
erfarenhet inom företaget och de arbetssätt som råder där. Men det kan också diskuteras om
det faktiskt handlar om olika inställning till värdeskapande aktiviteter. Respondenten som inte
tyckte arbetet fungerade bra ansåg att det inte fanns något värde i arbetet och att det mest blev
en ”pappersprodukt” som ingen använde, medan den andra respondenten som var mer positiv
till arbetet såg fler syften (även för egen vinning) med slutdokumentationen.
Erfarna vet generellt mer vad som ska finnas med, och hur det ska hanteras. Men det kan
också finnas en nackdel i det då det kan göra att utvecklingen stannar av, ifall arbetssätt inte
förbättras, detta menar Blomé (2000). Blomé (2000) säger att det är viktigt att jobba på ett
smart och innovativt sätt där kunskap återanvänds inom organisationen, detta är något att
nämna i detta examensarbete då arbetssättet kring slutdokumentation idag inte visar på någon
organiserad erfarenhetsåterföring. Detta kan tolkas vara en anledning till varför exempelvis
Respondent 1 upplevde att det inte direkt fanns något standardiserat sätt eller liknande att
studera vid upprättande av slutdokumentation, istället krävdes direkt hjälp av någon mer
erfaren. Blomé (2000) skriver att det är viktigt att ta tillvara på vardagliga erfarenheter och
dess ”äkta kunskap”. Men det bör också styrkas genom att faktiskt dokumentera förändringar,
erfarenheter och förbättringar. Det är viktigt menar Blomé (2000) att det senare även
förmedlas ut i organisationen så det kan användas som förbättring eller förändring av
arbetssätt. Respondent 1 nämnde att vid erfarenhetsmötet som hölls vid avslutat projekt
uppdagades det faktum att respondenten tyckte det var svårt att veta som ny vad som skulle
finnas med i arbetet. Men respondenten nämnde också att personen själv samlade ihop
erfarenhet av projektet som denne tar med sig till nästkommande projekt.
Det finns alltså skillnader inom detta arbete med avseende på erfarenhet och det kan även
tolkas vara erfarenhet inom gällt företag som det mest handlar om.
En ytterligare aspekt angående slutdokumentationsprocessen är att mycket av den är beroende
av beställaren och dennes önskemål. Detta påpekar respondenterna och utrycker det som ett
av de större problemen med slutdokumentationsuppförandet. Det är alltså problematiskt att
det ligger i beställarens händer i vilken tidpunkt informationen av innehåll i slutpärm kommer
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och även vad innehållet ska vara. Här blir det därför viktigt med kommunikation, precis som
Stintzing (2005) säger, och att förmedla önskan om informationen tidigt i processen till
beställaren, för att kunna lyfta in arbetet i tidigt skede. Dels så ligger det lite på entreprenören
att ta upp frågan men även på beställaren att veta vad den vill ha. Därför föreslår jag
ytterligare studier kring denna fråga om slutdokumentation, men hos beställaren. Dels för att
undersöka hur deras process ser ut men även för att öka medvetenheten hos alla inblandade
parter så att kommunikationen kan hålla en hög nivå och undvika utrymme för
missuppfattningar och eventuella behov till komplettering i sent skede. En ökad förståelse hos
beställaren hade nog hjälpt med delar av problemen. En större förståelse kring varför
entreprenören önskar göra slutdokumentationen i tidigt skede istället för i slutskedet, för att
förbättra det gemensamma arbetet, precis som Stintzing (2005) talar om att det är viktigt med
samverkan för att nå framgång. Eller som Nordstrand (2008) menar att det borde minska
problem inom projektet ifall byggherren lyfter kvalitetspunkter i tidigt skede, vilket kan ge
antydningar om att hela processen skulle bli bättre ifall ett samarbete med upprättande i tidigt
skede sker.
Något som Stintzing (2005) nämner som en viktig del i byggprocessen är just fungerande
kommunikation mellan aktörer. Detta hör ihop med det faktum att samtliga respondenter
redovisar att mycket inom slutdokumentationsprocessen handlar om vad beställaren kan och
huruvida den vet vad den önskar ha. Detta kan ju tänkas grunda sig mycket i att ha en
fungerande kontinuerlig kommunikation angående just slutdokumentationen.
En del av respondenterna vittnade om att det ibland händer att det saknas bitar av
slutdokumentationen vid inlämning inför besiktning. Detta betyder allt som oftast att
komplettering behöver göras. När frågan ställdes ifall det handlade om brister i egen
organisation, alltså att det helt enkelt har missats, eller ifall det handlade om att informationen
kom sent från kund så uppkom lite olika svar. Några vittnade för att det kan missas från eget
håll, men de menade att det allt som oftast handlar om att det missats på grund av att det inte
framgått att den biten skulle finnas med. Detta kan ifrågasättas varför det uppstår. Det finns
olika grad av hur mycket jobb det innebär, det kan vara en liten bit som bara missats att
skrivas ut eller bifogats vid överlämningen. Men det kan också handla om större bitar som
kräver en del arbete för att upprätta i efterhand. I värsta fall handlar det om en kontrollpunkt
på en byggnadsdel som är inbyggd. Men det är som sagt intressant att diskutera vad detta kan
bero på. Respondenterna pratar om att det handlar om att man helt enkelt fått informationen
för sent. Vilket betyder att kommunikationen mot kund/beställare är det som brister. Men det
kan nog inte tolkas som att det är ett ensidigt problem, det kan tänkas att det, som nämnts
tidigare, behövs en bättre kommunikation mellan aktörerna för att nå bästa möjliga produkt
(Stintzing, 2005).
Ett standardiserat system och gemensamma rutiner upplevs som något positivt inom
organisationen. Det kan utläsas från analysen att slutdokumentationen till viss del blir lättare
att uppföra efter mer erfarenhet, men att det även för erfarna kan uppstå problem. Eftersom
varje slutdokumentation, idag, ser relativt annorlunda baserat på beställare och projektomfattning kan det tänkas att det också tar en liten tid innan en medarbetare känner sig
44

speciellt erfaren inom arbetet. Som Josephson och Saukkoriipi (2005) säger så anses många
projekt vara helt olika inom byggbranschen och det kan agera som en bromskloss i
utvecklingen. Enligt analysen så visar det sig att det är många delar inom slutdokumentationen som nästan alltid ingår men att medarbetarna ändå, allt som oftast, söker
definitivt svar av beställaren innan något upprättas. Detta är en process som saktar in hela
slutdokumentationsupprättandet. Ett standardiserat sätt kan tänkas förenkla processen och
som Meiling et al. (2011) menar har organisationer med standardiserade processer ett
försprång. Man behöver inte, som Respondent 6 säger; ”uppfinna hjulet varje gång”.
De redovisade arbetssätten för slutdokumentationsupprättande är inte enhetliga och detta kan
ses som ett problem, att inte processen ser likadan ut inom alla Skanskas projekt. Meiling et al.
(2011) menar på att organisationer som har standardiserade processer och industrialisering har
ett försprång. Det är också något som respondenterna tenderar att återkomma till, att det vore
bra med en rutin för hur det ska göras och vid vilken tidpunkt och så vidare. Organisationen
verkar vilja eftersträva en standardiserad process.
Ett förslag till förbättring som ingår i ett standardiserat system hade varit att rutinmässigt
kommunicera med beställaren och upprätthålla god kommunikation mellan aktörerna, precis
som Stintzing (2005) menar. Detta genom att ha slutdokumentation som en stående punkt på
de byggmöten som hålls under byggprocessen. Detta är möten som är reglerade enligt AB04
och ABT06 och måste hållas, samt dokumenteras. Med återkommande möten kan rutiner
upprättas och det kan även göra det enklare att lyfta in det tidigare i processen, som också var
en stor del av önskningarna från medarbetare. Eftersom respondenterna vittnade om att
processen generellt blir enklare och mer behaglig ifall det görs under hela byggprocessen
istället för endast i slutskedet känns det som en given förbättringspunkt.
En ytterligare del som uppdagades som en förbättringsmöjlighet handlade om Skanskas
rutiner enligt Vsaa. Dels vittande respondenterna för att det skulle vara fördelaktigt med mer
tydliga standarder dels inom överlämnande av slutdokumentation men även kring vad
slutdokumentation är. Det sistnämnda mer för de oerfarna. Vidare önskades även tydligare
hjälpmedel vid kontrollplansupprättande och checklistors utformande. En tydligare standard
för Skanskas rutiner känns inte långt borta och något som kan vara ganska enkelt att fixa, men
här gäller det att medarbetarna faktiskt önskar det. Som Blomé (2000) nämner så är det viktigt
att medarbetarna visar på sina erfarenheter och vad de vill förbättra. Det kanske krävs
information från medarbetare till exempelvis hur en standard angående digital överlämnande
av slutdokumentation kan gå till och hur den uppskattas av mottagaren.

SLUTDOKUMENTATIONSPROCESSEN
Något som resultatet visar på är det faktum att det saknas egentlig information angående
slutdokumentation och gör det därför svårt för nya att själva upprätta slutdokumentation. Det
kanske inte endast handlar om att beskriva exakt vad som ska finnas med i en
slutdokumentation, utan även vad det är för något och till vilket syfte det utförs. Det är inte
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endast inom organisationen det saknas information angående slutdokumentation, det finns
generellt inte alls mycket information om det överhuvudtaget
Men det som är tydligt det är att förbättringsmöjligheter finns och det är till synes inte
speciellt stora förbättringsåtgärder, det är bara att det ska upprättas en beprövad förbättring
som sedan ska implementeras. Det verkar generellt inte vara byggbranschens favoritaspekt, att
förändra ett arbetssätt. Detta skriver exempelvis Josephson och Saukkoriipi (2005) om att
byggbranschen anses vara konservativ och inte helt medgörlig till förändringar. Detta är
kanske det första steget att ta, förändra den synen hos branschaktiva.
De processkartläggningar som utförts i denna rapport, SIPOC och BPMN, har varit något
svåra att upprätta. Detta på grund av den skillnad som respondenterna menar att det är mellan
varje slutdokumentationsprocess. Dels menar de att det ofta är olika saker som innefattas i
slutdokumentationen och dels så handlar det om arbetets tidslinje. Där menar respondenterna
att det ofta handlar om beställarens inställning och informationsutdelande. Men det har också
visat sig att det beror på inställning och erfarenhet. Därmed har visualiseringarna av SIPOC
och BPMN varit generaliserande och upprättats som någon slags ”medelsituation”, det som
det tenderar att vara när det blir mer problematiskt. Detta kan förstås ifrågasättas men det
ansågs visa en tydlig bild på vad som är problemen idag och vad som önskas förbättras. Den
förbättrade processen har redovisats också, vilket är ett scenario som alla respondenter är
eniga om. Det som är mest intressant att inse vid anblick av processkartläggningen är att
mycket beror av beställaren. Det är något som nämns genomgående i intervjustudien också
och som bekräftades av fokusgruppen. Det är synligt att i BPMN så är det beställaren som, i
nuläget, nästan bestämmer när entreprenören kan utföra sina aktiviteter. I det önskade
scenariot handlar det om att en bra kommunikation måste hållas mellan entreprenör och
beställare för att få processen att fungera smidigt och ge ett mer, önskat, jämnt arbetsflöde
med gemensamma rutiner. Även om ett önskat scenario nu är uppritat så kan det ifrågasättas
varför inte ett sådant flöde används idag, då det genomgående var det som respondenterna
menar på att de önskar. Det är frågan om det är organisatoriskt man inte orkar med eller om
det återkommande handlar om samarbetet med beställaren, att det är det som gör det svårare
att implementera.
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6

SLUTSATS

I detta avsnitt presenteras svaren på forskningsfrågorna.

HUR ARBETAR MAN MED SLUTDOKUMENTATION
IDAG?
Enligt den intervjustudie som utförts finns det lite olika sätt att arbeta med slutdokumentation
idag på Skanska. Det är dock tydligt att samtliga respondenter som deltagit i studien anser
arbetet vara lite komplext i det faktum att det tenderar att vara olika beroende på vad
beställaren önskar. Dock visar studien på ett gemensamt intresse i att arbeta med ett
standardiserat sätt inom Skanska. Ett sätt som kan förenkla samtliga upprättanden av
slutdokumentation, för att sedan göra mindre justeringar beroende på vilken beställare just det
arbetet har.
Studien visar på att organisationen idag arbetar lite olika, beroende på vem det är som styr.
Vissa försöker plocka upp arbetet tidigt i projektet medan andra menar att det ofta hamnar i
sista stund. Ett gemensamt intresse finns till att arbetet ska lyftas tidigt i projektet dock. Här
finns det inga gemensamma rutiner.
Generellt jobbar de som upprättar slutdokumentation på erfarenhet med vad som ska finnas
med vid inlämning, ett fåtal använder helt den information som finns på Vsaa. Samtliga vet att
det finns något att tillhandahålla på Vsaa, men använder inte nödvändigtvis detta.

VILKA FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER FINNS
DET?
Det som är genomgående är det faktum att medarbetarna önskar mer rutin i arbetet, även om
många tycker att arbetet funkar okej idag. Dels i form av att det lyfts upp i tidigt skede men
även att ett standardiserat arbetssätt finns. Att lyfta upp det i tidigare skede hänger ihop med
kommunikationen med beställaren, samtliga respondenter vittnar för att mycket inom
slutdokumentationsupprättandet hänger på beställaren och vad den vill ha. Det visar sig att
flera menar att det är svårt att börja med arbetet förrän beställaren berättat vad denne vill ha.
För att då uppfylla förbättringen med att alltid kunna lyfta in arbetet i tidigt skede förväntas
kommunikationen med beställaren behövas förbättras. Ett förslag att studera och undersöka är
att ha slutdokumentation, alltid, som en stående punkt på samtliga byggmöten, även att det
ska tas upp i initialt skede på startmötet.
Vidare förbättringsmöjligheter handlar om ett standardiserat arbete inom organisationen. Idag
så arbetar många på olika vis och det finns en nytta i att alla medarbetare ska kunna arbeta på
liknande vis och på så vis även dela med sig av erfarenheter på ett enklare och smidigare vis.
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DISKUSSION

I detta avsnitt diskuteras resultat, analys och slutsatser. Vidare beskrivs även idéer till
eventuella fortsatta studier inom ämnet och en diskussion kring metodvalet och utförandet av
arbetet förs.
Författaren har aldrig tidigare utfört en så omfattande intervjustudie och det var därför
mestadels helt nytt i hur det skulle fungera. Därmed kan det medföra en del svårigheter. En
egen tanke om förbättring är kring just den semi-strukturerade intervjun. Genom
litteraturstudie och egna erfarenheter var det generellt enklare att formulera följdfrågor för att
få utförliga svar nyttiga för analysen, men det var också en svårighet. En följdfråga kan lätt
bli ”vinklad” eftersom den är baserad på en egen tolkning av det första svaret från
respondenten, detta ses helt som en brist baserat på låg erfarenhet inom intervjustudie. Vidare
hade även de frågor som upprättats kunnat göras bättre, men även detta är med avseende på
att det är en första gång detta görs. Så med mer erfarenhet hade säkerligen frågorna varit mer
optimerade.
Fokusgrupptillfälle är inte heller det något författaren utfört förut och var därför helt nytt. Den
metod som upprättats innan tillfället var dock till väldigt mycket hjälp. Det visade sig vara
viktigt med tydlig vägledning och uppmärksammande av samtliga gruppmedlemmars åsikter
och svar. Det var en utmaning att hålla en fokusgruppdiskussion som skulle hålla sig till
ämnet och mynna ut till ett bra användbart resultat, men med mer erfarenhet hade det
säkerligen varit lättare.
Något som också är viktigt att notera angående denna rapports slutsatser är att de är helt och
hållet baserat på författarens tolkning av teori och allt det insamlade materialet. Dock kan det
ge en relativt god validering, eftersom en transkribering gjordes i direkt anslutning till
intervjun så snappades många av de tankar som uppdagades under intervjun upp, dels i
transkriberingen men även noteringar i rapport gjordes direkt. För att inte missa på de tankar
som uppstod under en intervju. Trots detta är det såklart viktigt att veta att det är slutsatser
baserat på tolkningar av författaren.
Eftersom detta arbete utförts under den begränsade tiden som ett examensarbete får ta så kan
det ses som ett mindre problem. Som antyds i redovisningen av fortsatta studier och de
avgränsningar som gjorts finns det mer att tolka och undersöka inom detta område. Det hade
varit väldigt intressant att undersöka beställaresidan då studien tydligt visar att organisationen
generellt ser hela processen som väldigt beroende av just beställaren. Därför har tiden setts
som en begränsning i detta arbete då säkerligen mer material hade kunnat samlas in från fler
delar av organisationen och externa delar av processen.
Men det har varit oerhört intressant att faktiskt göra en kartläggning över hur det ser ut, även
om det endast var på en liten del av en väldigt stor organisation samt ett ämne som berör
många fler parter inom branschen. Det kanske kan leda till att det uppmärksammas på fler håll
och att det studeras hos fler organisationer från alla aktörer inom processen. Vilket eventuellt
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hade kunnat leda till gemensamma branschstandarder, något som är väldigt svårt att upprätta
idag då det inte finns något studerat om ämnet.
Under perioden som detta arbete har uppförts har många konversationer kring slutdokumentationsprocessen hållits, dels i intervjuform med respondenterna men även kortare
inofficiella samtal med andra medarbetare på organisationen. Det finns ett generellt intresse i
att förändra slutdokumentationsprocessen och nästan alla menar att de tycker det är ett tråkigt,
tidskrävande arbete. Intressant är att det just finns intresse i förbättring men samtidigt finns
det inga studier gjorda på det och inga förbättringsåtgärder. Folk har kanske bara arbetat på
och hoppats på att det ska förbättra sig med tiden och med mer erfarenhet. Jag tycker därför
det har varit intressant att undersöka detta, men det har också varit svårt då det som sagt inte
finns några andra studier kring detta.
Resultatet och analysen visar på en frustration kring slutdokumentationsupprättandet men
också på att det är individuella skillnader beroende på intresse, erfarenhet och så vidare. En
sak som var spännande var det faktum att den respondent som hade längst erfarenhet inom
företaget menade på det fanns en vinning i arbetet med slutdokumentation i
erfarenhetsåterföringssyfte. Detta kan säga en del tycker jag, denna person är erfaren och har
varit med om många olika projekt och händelser och har förståelsen kring att det är viktigt
med erfarenhet. Min tanke är att det säkerligen är så att denna respondent känner sig erfaren
och vet vad det har för värde inom denna bransch, och förstår därmed också värdet i att
återföra det. Många av de andra respondenterna såg inte samma möjlighet till
erfarenhetsåterföring.

IMPLEMENTERING OCH GENERALISERBARHET
Arbetet har inte, som beskrivits, genererat några direkta konkreta förslag på förbättring hos
det studerade företaget dock redovisas de identifierade förbättringsmöjligheterna. Vidare bör
det undersökas hur det kan implementeras inom organisationen. Det krävs nog fler studier hos
fler aktörer inom processen innan det är lätt att göra några väldigt stora förändringar. Som
resultatet och analysen antytt så ser jag som författare av rapporten en fördel i att på
branschnivå undersöka detta arbete och dess problem. Dels för att det ska kunna
standardiseras på en högre nivå än endast hos varje entreprenör, men även för att det generellt
visat på att det är flera aktörer inblandade och därmed bör ett samarbete på en bättre och
högre nivå vara fördelaktigt. De medverkande visar ett intresse för en branschgemensam
bestämmelse samt att teorin säger att det är bra med standardiserade arbetssätt. Men det måste
som sagt göras på ett bra sätt som är effektivt och enkelt att efterfölja för samtliga inblandade.
Denna studie har endast undersökt en del av ett stort globalt företag. De slutsatser som dragits
i studien kan dock tänkas kunna appliceras på flera områden inom organisationen. Det kan
även tänkas att det är applicerbart hos andra större entreprenörer inom samma bransch. Dock,
som redovisas i nästa kapitel om vidare studier så bör det finnas ett intresse att studera flera
aktörer dels inom entreprenörer men även hos beställare och UE. Studien har visat att det är
flera som är medberoende i detta arbete.
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FORTSATTA STUDIER
Ett genomgående tema i intervjustudien angående slutdokumentationsprocessen är att mycket
handlar om vad beställaren har för avsikter och önskar ha i sin slutdokumentation. Detta ses
därför som en viktig punkt i utvecklingen av detta arbete. Även om entreprenören själv kan se
förbättringar i egen organisation så finns det ett större perspektiv att undersöka också. Där
även beställaren är med på en utveckling inom detta område. Det kan ses som ett svårt arbete
då beställaren till synes inte har ”något att göra med slutdokumentation”, det är alltid
entreprenören som upprättar den. Beställaren berättar endast vad den vill ha. Dock kan det
diskuteras ifall beställaren skulle kunna få en bättre produkt till mindre kostnad ifall
samarbetet kring detta arbete var bättre. Som studier visar så är byggprojekt med gott
samarbete mellan projektmedarbetare också bättre byggprojekt. Därför kan fortsatta studier
kring slutdokumentation vara att undersöka beställarens roll i processen. Denna rapport
avhandlar endast entreprenörsidan, på grund av en begränsning av tid.
Det faktum att det finns lagstadgade kontrollplaner för bygg som beställaren ansvarar för men
som kan tendera att gå över till kontroller som entreprenörer ska utföra är ett intressant ämne
att också utveckla och undersöka. Hur arbetas det med denna del idag hos beställare? Hur
funkar den processen? och är det någon roll i detta som entreprenören har och vilken i sådana
fall?
Slutligen finns det delar att utveckla genom att undersöka fler delar av Skanskas organisation,
endast medarbetare från en region har intervjuats men det kan ju hända att det ser annorlunda
ut på andra ställen inom Skanska Sverige AB. Detta har dock inte varit möjligt på grund av
dels tidsbristen men också logistiska skäl. Vidare bör studien kunna utvecklas och undersöka
fler entreprenörer inom branschen.
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BILAGA 1: Intervjuformulär
Intervju slutdokumentation Examensarbete Sofia Hörnblad
Intervjun estimeras ta cirka 30-40 minuter och kommer spelas in (endast ljud). Inspelningen
kommer ej att delas vidare, den kommer transkriberas och Du som intervjuad ges möjlighet
att läsa igenom och godkänna det transkriberade materialet. Rapporten kommer att resultera i
en offentlig publikation, men några namn kommer inte nämnas i rapporten. Det som är
intressant för rapporten är vilken befattning Du har och eventuell erfarenhet inom arbetet.
Syftet med intervjun är att få en djupare förståelse kring arbetet med slutdokumentation för att
kartlägga arbetet och undersöka ifall förbättrings-åtgärder finns att implementera.
Inledning:
1.
2.
3.
4.

Hur länge har du varit på företaget?
Vad har du för befattning just nu?
Hur länge har du haft den befattningen?
Har du haft några andra roller i tidigare projekt/arbetsplatser?

Huvuddel:
5. Vet du vad slutdokumentation är?
Vad är det för något?
6. Vad används slutdokumentationen till?
7. Vad är slutdokumentation för dig?
8. Har du upprättat slutdokumentation någon gång?
9. När du gör/gjort det, hur gör/gjorde du då?
10. När i projektet brukar du uppföra slutdokumentationen?
11. Vad ingår i en slutdokumentation?
Är det tydligt vad som ingår i slutdokumentation?
12. Tycker du att arbetet kring slutdokumentation fungerar bra som det är nu?
- Vad är bra?
- Vad är mindre bra?
- Vad hade kunnat förbättras? Förslag på hur?
13. Har du några tankar kring förbättringsåtgärder?
14. Skulle du vilja se en förändring i detta arbete?
15. Skulle du vara positiv ifall en förändring skulle ske?
Oberoende om det handlar om implementering av nya dokument eller kanske ett
nytt dataprogram.
16. Kan du se någon nytta i att göra slutdokumentationen? För din, kundens eller
Skanskas skull?
Avslutning:

ii

17. Är det okej att materialet publiceras på internet? (Du presenteras ej med namn, endast
befattning, detta för analysens skull).
18. Är det okej att citera i rapporten?
19. Kan jag kontakta dig vidare för uppföljningsfrågor?
20. Har du några frågor till mig?

iii

BILAGA 2: BPMN
Nedan finns processkartläggningarna över nuläget och ett önskat scenario. De gråa
aktiviteterna i nuläget representerar aktiviteter som var svåra att tidsbestämma, dessa kan
alltså tänkas förflytta sig i sidled då det är olika när de sker beroende på projekt, beställare
och upprättare.
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Bilaga 2, figur 2 - BPMN processkartläggning av ett önskat scenario.

