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Sammanfattning  
Denna rapport behandlar tekniska beskrivningar. Främst med fokus på problematiken för att 
skapa dessa på national men även global nivå samt utvecklingspotentialen med att 
standardisera dessa. Rapporten inriktar sig på stora industriella aktörer med en repetitiv 
hantering av byggprojekt för att på minsta möjliga sätt hindra sin kärnverksamhet men även 
underlätta utveckling och utökning av sin produktion. 
 
Rapporten tar upp fördelar men även potentiella nackdelar med ett standardiserat förfarande, 
därigenom vad företag måste tänka på och säkerställa för att få en fungerande och 
utvecklande process. I syfte att motivera företagens arbete med standardiserade beskrivningar 
visar rapporten vilka riktvärden som kan påverkas. Riktvärden som baseras på kompetenta 
personers erfarenhet inom branschen. Med detta förklaras även vikten i att sätta upp mål för 
utvecklingen och samtidigt processer för att följa upp så att uppsatta mål uppnås men även 
återkopplas genom erfarenhetsåterföring och revidering. 
 
Tre större industriella aktörer har medverkat i arbetet med rapporten, alla tre med ett stort 
fokus på vad en standardisering kan innebära för deras verksamhet. Där av har rapportens 
kärndelar anpassats efter att stämma överens med företagens frågeställningar. 
Då tekniska beskrivningar inom branschen inte är något nytt fenomen men att standardisera 
dessa ännu ej är i bruk, konstateras att ämnet måste undersökas mer samt testas i praktiken för 
att helt kunna följa upp att företagen mål uppnås. Dock kan av rapportens slutsatser dras att 
det finns stora besparingar och effektiviseringar som potentiellt kan påverkas. Detta med 
utgångspunkt av digniteten för de projekt företagen kommer i kontakt med. 
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Abstract 
This report deals with technical descriptions/specifications. Mainly focusing on the problem 
to create these at national base but also at global level and the development potential of 
standardizing them. The report focuses on major industrial oranizations with a repetitive 
handling of construction projects to the least possible hindrance to their core business, but 
also facilitate the development and expansion of its production. 
 
The report discusses the benefits but also potential disadvantages of a standardized procedure, 
thus what companies must consider and ensure to get a working and evolving process. In 
order to justify the companies' work with standardized descriptions, the report shows the 
values that may be affected. Approximate values based on competent persons of experience in 
the industry. That also explained the importance of setting targets for the development and 
simultaneously processes to follow up so that targets are achieved, but also fed back through 
experience feedback and revision. 
 
Three major industrial companies have been involved in drafting the report, all three with 
major focus on what the standards might mean for their business. Where is the report's core 
elements adapted to conform to corporate issues. 
As the technical descriptions of the industry is not a new phenomenon but to standardize these 
are not yet in use, concluded that the substance must be further examined and tested in reallity 
in order to fully monitor the companies objectives. However, the report's conclusions that 
there are substantial savings and efficiencies that can potentially be affected. This is based on 
the dignity of the projects that the company comes is deal with.  
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1 Bakgrund till rapporten  
Industriella aktörer på marknaden som har annan kärnverksamhet än byggnader är i många 
fall ändå beroende av fastigheter i form av produktionslokaler, förråd, kontor mm för att 
kärnverksamheten ska fungera. Lösning för att hantera detta kan vara en intern eller inhyrd 
fastighetsavdelning (internationellt ofta benämnd Real Estate, RE eller Facility Management, 
FM) som sköter fastighetsrelaterade frågor, avdelningens fokus är att se till så 
kärnverksamheten kan verka ostört och bistå med expertis i ärenden som berör fastigheter. 
Fastighetsavdelningens uppdrag är effektivisering och optimering av befintliga såväl som nya 
fastigheter samt utnyttjandet av dessa. Organisationsmässigt verkar denna avdelning som en 
servicefunktion i en matrisorganisationsstruktur. 
 
I stora industrikoncerner ser ofta kärnverksamhetens behov av lokaler likvärdigt ut, med vissa 
skillnader mellan olika avdelningar och affärsområden. Det samma gäller när koncernen 
behöver utöka sitt fastighetsbestånd, vilket gör att fördefinierade specifikationer kanske kan 
vara ett alternativ för att korta ner förstudie/projekteringsfasen. En sådan lösning kan göra att 
fastighetsavdelningen inte behöver spendera lika mycket resurser på att fånga de interna 
verksamheternas behov och sedan förmedla dessa krav på en ny byggnad eller lokal till 
projektörerna, arkitekterna eller byggentreprenören, utan bara göra mindre korrigeringar vid 
eventuella specialbehov. 
 
Benämning av denna typ av specifikationer kan skilja sig från företag till företag. I den 
svenska byggbranschen är Teknisk Beskrivning (TB) etablerat, allmänt inom de olika 
disciplinerna. Dock finns även här vissa meningsskiljaktigheter då främst baserat på vilken 
entreprenadform som används (AMA-nytt. 2013, 8). 
 
Globalt sett förekommer några varianter som kopplas till ämnet på olika sätt:  
- Teknisk beskrivning/byggnadsbeskrivning (Technical specification/building requirement, 
TBR) 
- Building Guidelines 
- Building Design 
- Building Design and Construction Systems (BDCS) 
- Conceptual Design 
- Building Excellence 
- Corporate Architecture Guidelines 
 
I fortsättningen av detta dokument väljs STBR till beteckning för dessa specifikationer, som 
står för Standardized Technical Building Requirement. Noteras bör skillnaden mellan denna 
beteckning och TB, då TB är, som nämnts ovan, en beteckning för slutprodukten oavsett om 
den är standardiserad eller ej inom den svenska byggbranschen. 
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1.1 Syfte  
Syftet är att utreda vilka konsekvenser hanteringen av en standardiserad teknisk 
byggnadsbeskrivning kan innebära för större industrier med global verksamhet. 
 
För att konkretisera syftet sätts fyra huvudfrågeställningar upp: 

i. Vilka besparingspotentialer finns det för större industriföretag och stora 
fastighetsägare att producera fördefinierade specifikationer i form av teknik, funktion, 
kvalitet för fastigheter med hänsyn till livscykelkostnader? 

ii. Hur vanligt förekommande är det för stora industrier att de har tagit fram tekniska 
beskrivningar och specifikationer för deras verksamheter? 

iii. Vilka möjligheter finns det att säkerställa så hanteringen uppnår önskad effekt och 
uppsatta mål? 

iv. Finns det ytterligare för-/ eller kanske även nackdelar med detta hanterande? 
 
Antalet frågeställningar motiveras delvis av vilka fokusområden uppdragsgivarna till arbetet 
hade och därmed strävades efter att besvara i rapporten. 

1.2 Genomförande  

1.2.1 Starten 
Eftersom ämnet är unikt, krävs att uppgiftslämnare besitter kunskap kopplat till syftet. Detta 
gjorde att ett slumpmässigt urval ej var möjligt. Vilket resulterade i att en mindre avgränsad 
grupp fick utgöra att medvetet urval. Förutom att urvalet ej kunde väljas liknas detta med 
fallstudie där urvalets svar förutsätts spegla motsvarande total (Patel et al. 2014, 56). 

Först kontaktades tre större industrier med verksamheter i Sverige men även globalt. 
Bakgrund och syfte med arbetet förklarades och önskat bidrag förmedlades. Vidare 
hänvisning och handläggning skiljdes mellan de olika aktörerna, detta på grund av olika 
uppsättningar av intern hantering angående fastighetsrelaterade frågor. Gemensamt för 
samtliga var dock att frågan om STBR engagerade och intresset för utveckling men främst 
uppföljning var aktuellt. Samtliga kontaktpersoner hade lång erfarenhet vad gällde 
fastighetsfrågor och alla hade tjänster inom sina organisationer som gjorde att de hade god 
insikt i undersökningsområdet. 

Förhoppningen inför arbetet var att få möjligheten att ta del av någon befintlig version av en 
STBR eller motsvarande. Dessvärre blev detta aldrig aktuellt i arbetets syfte, dels på grund av 
brist på färdigställda dokument men även då de delar som fanns framtagna hanterades som 
dokument endast avsedda för internt bruk. Trots detta ställde sig kontakterna positiva att föra 
dialog kring deras arbete och dokument. Oavsett hierarkisk nivå som ärendet hanterades så 
blev det tidigt tydligt vilken centralisering som rådde kring hanteringen av frågan vilket 
ytterligare tydde på vilka potential organisationerna såg att utveckla detta. 

1.2.2 Nulägeskoll 
Inledande kontakt användes för att undersöka vilka arbeten som föregåtts inom respektive 
verksamhet kopplat till undersökningsområdet, vilka planer som fanns men främst vilka 
eventuella undersökningar och litteraturkällor de i sådana fall använt sig av. Tidigt 
konstaterades att hela hanteringen och motiveringen till STBR byggde på erfarenheter hos 
anställda vid respektive verksamhet. 
Kontaktpersonerna intervjuades via semistrukturerade intervjumetoder. Även kallade 
kvalitativa intervjuer där vissa frågor förbereddes men intervjuerna tillåts bli mer som samtal 
med öppna frågor än manusliknande frågegenomgång (Patel et al. 2014, 84). 
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Eftersom utvecklingen hos de olika parterna skilde sig åt men att ingen ännu hade 
standardiseringen helt i bruk så fokuserade diskussionspunkterna på antaganden kopplat till 
deras erfarenhet mer än kopplat till resultat av utförda test. Eftersom detta innebar att svar var 
omöjliga att förutse så motiverades intervjumetoden ytterligare (Patel et al. 2014, 82). 
Intervjutillfällena skedde vid ett flertal tillfällen, mellan tillfällena tilldelades 
kontaktpersonerna sammanställt material att läsa in sig på och ta ställning till om det stämde 
överens med vad de sagt och menat vid föregående träff. Träffarna skedde mestadels ansikte 
mot ansikte, men även så kallade video konferenser användes. Intervjuerna avslutades ofta 
med fria diskussioner. 

Kontaktpersoner ombads delge användbar information så som litteratur och relevant 
dokumentation från deras verksamheter. Det senare med tillhörande information om vad som 
hanterades konfidentiellt och vad som var öppna att använda i arbetet. Även information av 
tidigare avslutade projekt efterfrågades, kopplat till utfall för ekonomi, genomförandetider 
och hantering. 

1.2.3 Enkät 
Enkäten som helhet går att finna under Bilagor. 
Enkätundersökning togs fram med stöttning från några av kontaktpersonerna på företagen 
samt handledaren av rapporten. Syftet med enkäten var främst att fastställa vissa 
standardvärden baserat på kontaktpersonernas erfarenheter inom byggbranschen och det 
aktuella ämnet. Värdena behövdes i syfte att redogöra vilka påverkansmöjligheter en 
standardisering skulle kunna innebära. En grupp av respondenter valdes ut med kriteriet att de 
skulle ha en erfarenhet inom branschen men även arbetat eller varit i kontakt med 
beskrivningsarbeten under sitt arbetsliv. Respondenterna ombads dels svara på uppskattningar 
kopplat till de områden tekniska beskrivningar påverkar men även ange information om sig 
själva i syfte att validera de snittvärden som senare skulle räknas ut. 

Eftersom olika projekt innebär stora skillnader i förutsättningar valdes ett referensobjekt som 
respondenterna skulle svara för. Referensobjektet var en kontorsbyggnad i industrimiljö på 
2000 kvadratmeter. Referensobjektet valdes eftersom de tillfrågade har erfarenhet inom 
industriförvaltning och projektering samt att kontorsbyggnad antogs vara mindre komplex och 
unikt än en industribyggnad. 
Svarsalternativen utformades på ett så enkelt sätt som möjligt i syfte att dels korta tiden det 
tog för respondenten att fylla i enkäten och på så sätt främja deltagandet men även med 
förklarande symboler och hjälptexter för att undvika missförstånd. 

Respondenterna informerades om att enkäten hanteras anonymt och att deras arbetsgivare inte 
kommer kopplas till arbetet. Detta val gjordes på grund av att alla kontakter inte annars hade 
kunnat delta i arbetet. Tillsammans med informationen om att endast sammanställaren 
kommer känna till deras individuella svar förklarades syfte och nyttan med enkäten via ett 
medföljande meddelande, så kallat missiv. Orsaken var att få respondenterna känna sig 
införstådda i alla förutsättningar och få dem motiverade (Patel et al. 2014, 73-75). 

Till hjälp för att utforma vissa delar av enkätens profil fanns kontaktpersonerna på företagen 
samt handledaren av rapporten. 
Samma personer som deltog i framtagningen av enkäten deltog även i undersökningen. Dock 
kompletterades gruppen respondenter med fler kunniga personer i syfte att ytterligare kunna 
jämföra och validera de svar som kom in. 
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1.2.4 Validering 
I syfte att validera data från intervjuer samt enkäten valdes de att struktureras utifrån tidigare 
kända tekniker baserat på vilka förutsättningar som fanns. Intervjuerna utformades med låg 
grad av både standardisering men även strukturering då detta lämpar sig när det måste gå att 
formulera frågorna och anpassa dessa under själva intervjun. Enkäterna utformades med hög 
grad av standardisering men låg grad av strukturering. Återigen eftersom det ej var möjligt att 
sätta bestämda svarsalternativ på de flesta av frågorna bortsett från vissa intervaller, men trots 
detta så önskades svarsvärden som skulle gå att jämföra mot varandra (Patel et al. 2014, 76).  

Svarsfrekvensen var hög bland de utvalda respondenterna och bortsett från ett fåtal 
kompletteringsfrågor så kunde de fylla i enkäten utan problem eller missförstånd. Vilket tyder 
på att enkätens nivå och tydlighet var på en passande nivå för att få fram de värden som 
efterfrågades. Även styrker det att värden som senare räknades fram är sanningsenliga samt 
reliabla (Patel et al. 2014, 105). 

För att komplettera enkätens validitet användes så kallad triangulering, det vill säga dels 
stämdes de resulterande värdena av med de ursprungliga kontaktpersonerna, vissa av 
respondenterna men även mot tidigare intervjuer (Patel et al. 2014, 106). 

1.3 Avgränsningar  
Uppdraget från början innehöll att medverka i skapandet av standardiserade beskrivningar 
inom ett stort svenskt företag som har verksamhet även globalt. Tillsammans med detta 
undersöka vilken inverkan denna standardisering skulle ge. Eftersom det tidigt konstaterades 
dels att skapandedelen blev omfattande parallellt med resursbrist inom företaget beslutades att 
endast inverkansfaktorerna skulle vara i fokus. 
Detta innebar att skapandeprocessen avgränsades. 
 
Då alla de tre företagen tydliggjorde vikten i att kunna följa upp de mål som de satt upp för 
ämnet så planerades även att gå igenom utfall från det företag som kommit längst i arbetet. 
Alltså få ta del av resultat från ett genomfört projekt som utförts med hjälp av de 
standardiserade beskrivningarna. Senare i arbetet visade det sig dock att företaget inte var helt 
klara med sina dokument utan några större kompletteringar krävdes innan standardiseringen 
skulle kunna testas på sitt första projekt. Vilket innebar att rapportens skapande hade behövt 
skjutas på framtiden om detta skulle kunna vara möjligt. 
Detta innebar att uppföljningsdelen avgränsades.  
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2 Teoretisk utgångspunkt  
I detta kapitel presenteras det material och tidigare arbete som kopplas till ämnet i 
rapporten. Först presenteras hur hanteringen ser ut nationellt för Sverige kopplat till det som 
påverkar de tekniska beskrivningarna. Sedan historik kring hur utveckling och 
standardisering sett ut inom byggbranschen för att avslutas med motivering till behov av 
förbättring. 

2.1 Svenska standarden 
I Sverige finns en stor omfattning olika dokument och handlingar som ska användas inför och 
under projektet. I detta kapitel läggs störst fokus på de dokument som direkt går att koppla till 
ämnet i rapporten. 

2.1.1 AMA 
Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA är en samling anvisningar som är 
överenskomna inom byggsektorn i Sverige. Anvisningarna tar upp krav på material samt hur 
arbeten skall genomföras för att hålla den standard som är överenskommen. I AMA regleras 
bygg-, anläggning samt installationsarbeten. Samlingen utges av aktiebolaget Svensk 
Byggtjänst (Johansson et al. 2008, 18). Svensk Byggtjänst ägs av ca 30 organisationer i 
Sverige och deras uppdrag är att erbjuda produkter och tjänster som effektiviserar 
byggprocessen (Svensk Byggtjänst. 2015). 
Kompletterande till AMA finns ett antal ytterligare publikationer som är tänka verka 
tillsammans för att i slutet producera behövliga dokument till förfrågningsunderlaget, FU.  
 
Vilka publikationer som krävs varierar något baserat på entreprenadformen. Några exempel 
på publikationer är: 

• Administrativa föreskrifter, AMA AF 
• Mät- och ersättningsregler, MER 
• Råd och anvisningar, RA 
• Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, 

AB (/ABT vid totalentreprenad) 
• Byggandets samordning AB, BSAB (baseras på ett klassifikationssystem som används 

för att strukturera information i bygg- och förvaltningsprocessen) 
(Thåström. 2012, 171) 
Publikationerna finns i flera olika utgåvor och versioner som skiljer sig i utformning och 
innehåll. 
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Figur 1 beskriver hur de olika publikationerna förhåller sig till varandra. Detta innebär bland 
annat att om beställaren inte hänvisar till AMA i sitt förfrågningsunderlag eller om de 
ingående dokumenten inte är upprättade på rätt sätt så riskerar reglerna att inte gälla till fullo 
(Thåström. 2012, 27). 
Nackdelar med AMA är att publikationerna i vissa sammanhang anses dyra och på grund av 
detta inte alltid finns på byggarbetsplatser. Även att ”fel i branschstandarden mångfaldigas 
snabbt” (Hansson et al. 2015, 147). 
 
Några av nämnda dokument och system finns översatta till engelska men gemensamt för 
samtliga delar är att de baseras på Svenska standarder och normer, översättningar är främst 
framtagna för organisationer som upphandlar utländska entreprenören att verka i Sverige efter 
svenska regler. Motsvarande hanteringssätt är inte vanligt förekommande i andra nationer 
även om det i vissa delar går att hitta liknelser.  

2.1.2 Tekniska Beskrivningar (TB) 
Vid en byggnationsentreprenad upprättas tekniska beskrivningar, TB i syfte att specificera de 
utförandekrav som ingår (Johansson et al. 2008, 223). 
 
I föregående kapitel förklarades grunderna för AMA, dessa samlingar tar upp de generella 
anvisningar som gäller i Sverige. Tanken är vidare att de tekniska beskrivningarna ska 
formulera det som är specifikt i projektet (AMA-nytt. 2013, 10). Här ges möjlighet att 
specificera de delar som är extra viktiga i projektet och som inte tas upp i AMA eller som 
beställaren önskar ändra från vad som står i de allmänna bestämmelserna. Detta dokument tar 
upp varor och produkter i projektet, men även krav på hur delar ska utföras samt vilka slutliga 
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resultat beställaren kräver (AMA-nytt. 2013, 13). Se även ett exempel i kapitlets sista stycke. 
Förhållandet mellan AMA och den tekniska beskrivningen regleras i AMAs inledande avsnitt. 
Dessutom beskrivs även den så kallade pyramidregeln, vilket syftar till BSAB-systemets kod-
hierarki vilken förutsätts användas i den tekniska beskrivningen (Thåström. 2012, 25). (BSAB 
beskrivs ej vidare i denna rapport). 
 
Återkommande, likt för AMA, gäller alltså att det även för den tekniska beskrivningen 
indirekt förutsätts finnas en rad dokument och system som bygger på den svenska standarden. 
 
Skapandet av tekniska beskrivningar inom den svenska byggbranschen skiljer sig från företag 
till företag trots att det finns tydliga förklaringar till hur det bör gå till från bland annat Svensk 
Byggtjänst. Orsaken till detta kan vara många, en del är att projektörer ser det som ett svårt 
uppdrag vilket i sin tur kan förklaras med att beskrivningsteknik inte är något omfattande 
ämne inom ingenjörsutbildningar eller arkitektutbildningar utan projektörer tvingas lära sig 
denna hantering på egen hand (Thåström. 2012, 11).  En följd av detta har blivit att många 
projektörer utgår eller rent av återanvänder en tidigare genomförd beskrivning från ett 
liknande projekt, trots detta kan riskera att texterna inte blir tillräckligt genomarbetade. 
(Thåström. 2012, 60) 
 
Vidare finns ytterligare en parameter till varför det uppstår problem om tidigare beskrivningar 
återanvänds. Beskrivningarna hänvisar, som tidigare omnämnts till AMA och dessa samlingar 
revideras och uppdateras allt oftare vilket innebär att en gammal beskrivning riskerar hänvisa 
till föråldrade AMA eller andra publikationer. I dagsläget uppdateras AMA-böckerna vart 
tredje år (Hansson et al. 2015, 147). 
Denna versionsproblematik löser projektet genom att utförligt förklara vilket fack samt 
version aktuell beskrivning knyts till. Dock måste hänsyn tas till att uppdateringar i AMA inte 
sällan baseras på nya regler och branschstandarder. Vilket i sin tur innebär att projektet 
riskerar förespråka att bygga efter en standard som inte längre är överenskommet i den 
svenska byggsektorn, eller än värre inte längre håller de nationella lagarna. 
Delvis med ovan till grund finns det kunniga inom den svenska byggbranschen som avråder 
från att kopiera eller återanvända texter från tidigare använda tekniska byggnadsbeskrivningar 
(AMA-nytt. 2013, 13). 
 
Exempel: 
Innehållet i den tekniska beskrivningen enligt den svenska standarden kan förklaras med hjälp 
av ett exempel för en betongplint. Form och dimensioner av plinten presenteras på 
detaljritningen. Utöver detta måste även beskrivning finnas för betongkvalitet och hur 
kvalitén ska säkerställas under byggnationen men även under plintens brukstid. Mängd 
cement, ballast måste specificeras, likaså hållfasthet och hur betongen ska hållas frostfri. 
Detta är bara ett urval av de delar som måste bestämmas. Skulle allt detta behöva ingå i den 
tekniska beskrivningen så skulle dokumentet bli mycket omfattande. Därför ingår sådana 
delar som branschstandarder som AMA. I den tekniska beskrivningen specificeras alltså 
endast det som skiljer sig från branschstandarden (Hansson et al. 2015, 146).  
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2.2 Standardisering 

2.2.1 Standardisering i allmänhet inom byggbranschen 
Det finns dokumenterade uppgifter om konceptuella byggnadsteorier från Japan på 700 talet, 
uppgifterna handlar om överenskomna dimensionsstandarder.  Möjligheten att på enklaste sätt 
kunna montera samt demontera bostäder vid eventuella klimatförändringar och naturfenomen 
ska ha varit huvudorsaken. På global nivå var effektivisering av byggnadsprocessen allmänt 
fram till 1800 talet mer eller mindre en ickefråga, eventuell utveckling utformades av lokala 
byggherrar. (Lidelöw et al. 2015, 35) Industrialiseringen under århundradet gjorde att 
byggnadsprocessen blev ett centralt begrepp, byggnadsbehovet ökade då främst i storstäder. 
Byggnader hanterades som vinstindrivande produkter, fokus på kvalitet och hållbarhet 
prioriterades bort till förmån för korta byggtider och hög avkastning. (Nordstrand. 2008, 28) 
Effektivisering och kostnadsbesparande åtgärder har sedan dess avlöst varandra, även om ett 
allmänt begrepp ofta är att byggbranschen är en trögutvecklad sektor. Exempel på 
effektiviseringar är industriellt husbyggande eller prefabricering och standardiseringar 
(Lidelöw et al. 2015, 193), Byggnadsinformationsmodellering, BIM och Lean-huset.  
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Figur 2. Lean-huset 

En av grunderna i Lean-huset är långsiktiga strategier och stabila processer samt att 
standardisera dessa. Denna standardisering ger i slutet produkter av högre kvalitet samt 
leverans i rätt tid. Standardisering samt att identifiera värdeskapande processer har medfört att 
slöseri kunnat minska (Lidelöw et al. 2015, 173). 

2.2.2 Faktorer till brist på standardisering 
Tidigare omnämnt, det finns nationella bestämmelser och standarder, baserade på de lagar och 
normer som gäller lokalt för det aktuella området. Detta är en viktig faktor vid generella 
hanteringar som ska fungera på en global nivå. 
För att standardisering ska skapas krävs att en grupp eller organisation ser ett behov och en 
framtida användning av standarden. Gruppen behöver erfarenhet inom området som input för 
utformning av standarden. Byggprojekt är oftast tidsstyrda, det tillsammans med brist på 
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kunskap om framtida användning bidrar till att vikten av erfarenhetsåterföring sällan kommer 
fram (Hansson et al. 2011, 245). 
 
Projektgruppen består i många fall av en grupp som tillfälligt är sammansatt för att lösa en 
tilldelad uppgift. Detta gör att gruppen kan ses som en tillfällig händelse, vilket i sin tur gör 
det svårt att utveckla lärokurvor eller standarder genom upprepningar och erfarenheter 
(Lidelöw et al. 2015, 242). Beställarens fokus under ett byggprojekt är oftast det unika 
projektet, på samma sätt är entreprenören och konsultens fokus sin specifika uppgift som 
denne blir arvoderad för. Att på individnivå inse vikten i att påtala ett fel eller 
förbättringspotential till framtida projekt faller bort då detta inte ingår i individens uppdrag 
(Lidelöw et al. 2015, 255 & Hansson et al. 2011, 54). 
Konsekvensen blir att om erfarenhetsåterföring och standardisering skall vara möjlig måste 
det planeras in redan i uppstartsfasen av projektet, vilket i sin tur gör att det landar på 
beställaren att se en vinning i att beställa även detta. Alltså kunna motivera en merkostnad 
som inte kommer bli synlig i det pågående projektet. 

2.3 Behov av förbättring 
Vikten att kunna beskriva vad som efterfrågas är grundläggande för att rätt lösning skall 
kunna levereras. Beroende på upphandlingsform betyder detta att beställarens ansvar är av 
betydande vikt, beskrivs inte beställningen på ett tillräckligt sätt missuppfattas uppdraget av 
entreprenör under utförandefasen (Hansson et al. 2011, 57). Beställarens kunskap om hur 
uppdrag skall upphandlas är direkt kopplat till hur ofta beställaren, alternativt de konsulter 
beställaren anlitar, varit i kontakt med området tidigare. Detta gör att beställaren måste 
utveckla strategier för att kunna göra tydliga förfrågningsunderlag som undviker systemfel 
och i sin tur utvecklar byggbranschen (Hansson et al. 2011, 52). 
 
Enligt en studie gjord vid Chalmers Tekniska Högskola, genomförd av Per-Erik Hansson 
2005, finns det förbättringspotential i produktionsfasen i storleksordning av en tredjedel av 
totala kostnaden. Studien är främst inriktad på utförandefasen (Fristedt et al. 2012, 160) som, 
enligt tidigare omnämnt, är direkt beroende på hur tydlig beställningen var vid 
upphandlingsfasen alltså i förfrågningsunderlaget, FU. En hantering som delvis kan förklaras 
av denna merkostnad är hur risktillägg eller pålägg systematiskt används vid upphandling. 
Beställare adderar inte sällan en buffert i sin budget för att täcka de oförutsedda kostnader 
som kan komma att uppstå under projektet (Lidelöw et al. 2015, 222). Merkostnaderna, så 
kallade ÄTA-arbeten (ändringar, tillkommande och avgående arbeten), eller globalt CAW 
(Correctional and Additional Work), är direkt kopplade till beställarens kunskap om att kunna 
beskriva uppdraget i sitt förfrågningsunderlag vilket återigen återspeglar beställarens 
erfarenhet inom området. 
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3 Redogörelse för resultat från intervjuer  
Detta kapitel redogör för vad som framkom från intervjuer och möten utförda med 
kontaktpersoner på företagen under sommaren och hösten 2015 (19 maj, 16 juni, 20 juli, 8 
augusti, 10 och 17 oktober, 15-17, 27 november samt 14 och 19 december) tillsammans med 
dokument kopplat till ämnet tillhandahållet av företagen. Dokumenten redovisas inte i 
rapporten då de är konfidentiella handlingar, utan endast ett urval av information och 
riktvärden som godkänts att använda presenteras. 

3.1 Utgångspunkt/nuläge 
Företagens nuläge skilde sig åt för hur långt de kommit i arbetet med att skapa 
standardiserade beskrivningar, STBR. Allt från att ett företag just nu analyserar och lägger 
upp en plan för hur de på bästa sätt ska få fram de dokument som krävs, till att ett annat 
företag precis är i slutskedet av sitt arbete. De sistnämnda kommer inom närtid att starta sitt 
första projekt där de planerar använda sig av dessa dokument. Detta innebär att motivering 
och bakgrund till arbetet skilde sig mycket mellan företagen. Samma sak gällde 
undersökningar och tidigare utredningar. 
Gemensamt var dock att de såg detta som en bidragande faktor till dels tidseffektivisering 
men även kostnadsbesparing. 
 
Via intervjuerna och genomgång av företagens dokumentation kopplat till deras arbete i 
frågan framkom några grundläggande värden som kom att utgöra utgångspunkter för den 
fortsatta undersökningen. 
Dels framkom att företagets teori var att genom införandet av STBR i deras projekt skulle 
tidsåtgången för projektet kunna minska med upp till 20 % av totala projekttiden. I tid 
beräknade företaget att kunna dra ner större projekt med 4-6 månader. Dessutom beräknade 
företaget kunna bespara projektkostnaden med upp till 15 %. Hur dessa värden hade kunnat 
antas baserade de främst på erfarenhet men specificeras inte ytterligare. 
 
Förutsättningen är att hanteringen kommer kunna generera besparingar i de flesta av 
projektets olika faser och led, men de största potentialerna ligger i förprojekteringen samt 
minskningen av tilläggsarbeten, ÄTA-arbeten. Orsaken till det förstnämnda är att 
beskrivningarna ej ska behöva skapas från grunden utan att det mesta redan förutsätts finnas 
på plats. Vad gäller ÄTA-arbeten så ska beskrivningarna medföra kvalitetssäkring och 
innehålla ständig erfarenhetsåterföring vilket kommer generera färre missar och felbeslut i 
projektet vilket i sin tur gör att ändringar inte kommer behöva genomföras i lika stor 
utsträckning när själva projektet väl är startat. 
 
Upplägget för hur beskrivningarna ska vara utformade skiljer sig mellan företagen. I ett av 
fallen är tanken att ha en stor omfattning av alternativ som ska täcka upp samtliga potentiella 
framtida behov. När ett nytt projekt ska starta kommer förprojektören först få ett antal val 
baserat på vilket byggnadstyp som ska byggas. Därefter följer ett antal ytterligare alternativ 
utifrån vilken typ av standard byggnaden ska hålla. Till sist frågas ett antal olika parametrar 
som dimensioner och mer detaljerad information om verksamheten som ska bedrivas i 
byggnaden. Därefter kommer största delen av de tekniska beskrivningarna kunna 
automatgenereras på koncernspråket. 
Resultatet av de automatiska beskrivningarna kommer vara på samma sätt som tidigare, det 
vill säga att de ska överlämnas till projektören eller entreprenören beroende på 
entreprenadform. Den stora skillnaden är att de inte kommer behöva skapas från grunden 
vilket då ska medföra stora besparingar av tid och resurser. 
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Fram tills nu har företagen arbetat på ett sådant sätt att när ett projekt väl ska starta så har 
först två val gjorts. Antingen att anlita en konsult som sätter samman de dokument som krävs, 
eller att en intern resurs med tidigare kunskap har utsetts. Om en intern resurs har valts så har 
denna i de flesta fall utgått från tidigare skapade dokument från slutförda projekt. Vilket alltså 
efterliknar ett standardiseringsförfarande, med återanvändning av mallar och instruktioner. 
 
De intervjuade återkopplade ofta till den svenska standarden och de strukturer som finns att 
tillgå i Sverige. Ett återkommande problem är dels språkfrågan, de flesta av de dokument som 
krävs finns endast tillgängliga på svenska. Dessutom är i stort sett alla dokument uteslutande 
baserade på svenska regler och normer vilket gör det problematiskt att använda sig av 
strukturen globalt utan större anpassningar. Ytterligare problem med att använda en så 
omfattande struktur som den svenska standarden innebär, är att beställaren då tvingas ställa 
krav på entreprenören att sätta sig in i strukturen. För entreprenörer i andra länder, som inte 
har vanan att arbeta efter denna struktur, kan detta krav bli för stort för att antas då de ser en 
oförutsägbar risk i dessa och därmed innebära att de avstår från anbud. Alternativt om 
entreprenören antar projektet att priset blir onödigt dyrt. 
 

3.2 Målsättning 

3.2.1 Målsättning med skapandet av STBR 
Tidigt i arbetet sätts målen upp med tillhörande motivering. Målen skall vara rimliga och 
möjliga att följa upp. Initial ekonomisk vinst behöver inte vara den centrala parametern även 
om följderna av en fungerande STBR gynnar organisationen på ett sätt som i sin tur bör leda 
till någon typ av besparingar, där tid kan vara en väsentlig faktor för att till exempel snabbt 
kunna starta industriell produktion eller liknande.  
Utgångspunkten bör vara att påverkansmöjligheten vid en förändring är som störst kopplat till 
kostnad innan projektet startat. En visualisering för hur påverkan kontra kostnad förhåller sig 
till varandra kopplat till byggprocessen visas i diagram. 

 

Figur 3. Förhållande mellan tid och påverkansmöjlighet/kostnad (obs. schematisk) 
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Tidsförhållandet i diagrammet skall ej tolkas som att perioden innan projektets start är fast 
eller begränsad, planering och beskrivning genom en STBR kan pågå oberoende av ett 
beslutat projekt baserat på tidigare kunskap och erfarenhet. Här finns dock en viktig aspekt 
med motiveringsproblematiken att kunna genomföra detta. 

Standardisering och skapandet av ett internt och/eller externt varumärke för kunder såväl som 
anställda kan vara ett av de centrala målen för organisationen. Många företag arbetar idag 
med att skapa miljöer som ska vara enhetliga eller återkommande mellan olika byggnader och 
geografiska placeringar, typexempel för specifikt igenkänningsfaktorn är tydlig inom 
restaurangbranschen. Tanken är att besökare ska veta att de är i lokaler som tillhör företaget 
enbart genom att känna igen byggnadernas utformning. Eller så kan tanken vara att förmedla 
en känsla till besökaren eller de anställda som tillexempel förtroende eller professionalitet. I 
detta arbete ingår ofta arkitektoniska faktor, så som planlösningar, färg och materialval eller 
inredning. I en STBR finns möjlighet för företaget att arbeta in dessa val och på så sätt främja 
det interna varumärket. Delar som specifikt standardiseras i en STBR för att främja det 
interna varumärket bör utmärkas i dokumentationen och på ett enkelt sätt ge möjlighet för 
framtida utvecklingsprojekt att välja ut endast de delar som är kopplat till varumärket. Syftet 
med detta är att enkelt få en översyn vid eventuella uppdateringar om förändringar sker inom 
organisationen. 

Inom många företag, främst större koncerner finns ofta redan dokument för riktlinjer (så 
kallade ”Guidelines”) som beskriver väsentliga faktorer för det interna varumärket. Dessa 
riktlinjer kan beskriva byggnadsrelaterade såväl som andra delar. Vid producering av STBR 
bör en tydlig koppling finnas till dessa riktlinjer på ett sådant sätt att dokumenten 
kompletterar varandra. Dessutom en uppsatt process för hur revidering och uppdatering av de 
båda delarna går till. Dessa guidelines är vanliga att konsulter eller totalentreprenörer har att 
förhålla sig till i projektet, därför är det viktigt att även hierarkin specificeras i syfte att 
klargöra vilka handlingar som gäller före vilka. Missas detta riskerar beställaren en situation 
där entreprenören eller konsulten väljer den billigaste eller enklaste lösningen framför den 
som beställaren egentligen tänkt sig. 

STBR ger möjlighet att på ett förebyggande sätt kunna arbeta med arbetsmiljörelaterade 
frågor både kopplat till uppförande/produktion men även byggnadens fortsatta brukande och 
livstid. 
Höjder i utrymmen, inte minst installationsutrymmen kan specificeras till minsta tillåtna, 
vilket gynnar brukstidens arbetsmiljö för installatörer vid underhåll såväl som ändringar i 
byggnaden. Samma sak gäller placering och höjder av installationer, öppningsbredder för 
tillträden och åtkomst till enheter som ska gå att få ut vid till exempel ett byte. Även vikter, 
materialval och storlekar på delar som kräver underhåll kan regleras genom STBR. 
Säkerhetsåtgärder som exempelvis på vilket sätt fästanordningar för linor vid takarbete eller 
hur andra generella viktiga lösningar skall utformas för att underlätta drift och underhåll av 
byggnaden kan specificeras. 
Ovan angivna arbetsmiljörelaterade aspekter är alla delar som erfarenhetsåterföringen enligt 
bör fokusera på. Konsekvenser av tidigare genomförda projekt genererar kunskap om 
förbättringspotential som förs in genom att STBR revideras, i syfta att förbättra arbetsmiljön i 
framtida projekt. 

3.2.2 Uppföljning av målsättning 
En viktig parameter i valet av installationer och byggnadsdelar utöver funktionskrav är att de 
skall hålla för den tänkta brukstiden eller byggnadens livslängd, vilket i många fall kan 
härledas till enhetens inköpskostnad. Med detta menas, dyrare inköpskostnad medför ofta 
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längre hållbarhet och vice versa. Samtidigt påverkar även underhållskostnaden vilket syftar 
till att en låg inköpskostnad kan medföra större eller fler ingrepp över tid. Vilket i sin tur 
medför extra utgifter direkt för underhållsarbetet men även risken att verksamheten som 
bedrivs i fastigheten påverkas eller i värsta fall tvingas att helt stanna upp. För industrier kan 
den sistnämnda vara den mest kritiska faktorn och kan i många fall vara motiveringen till 
varför ett visst val bör göras. Genom att utvärdera ovan nämnda faktorer kan beställaren få 
fram enheters livscykelkostnader (s.k. LCC, Life Cycle Cost). Genom STBR kan beställaren 
tillse att enheter med hög driftsäkerhet och låg livscykelkostnad väljs i projektet vilket i sin 
tur gynnar förvaltningsarbetet och brukstiden av byggnaden. 

Processen för att få fram enheters livscykelkostnader kan se olika ut och det är många olika 
parametrar som påverkar. För att nämna och förklara några så väljs garantitid och 
tillgänglighet. Med garantitid menas hur lång period producenten garanterar att enheten ska 
hålla, skulle underhåll krävas inom garantitiden så blir det en kostnad som inte påverkar 
beställaren. Tillgänglighet avser hur enkelt det är för beställaren att få tillgång till eventuella 
reservdelar inklusive kostnad för desamma. Tilläggas bör att driftstopp för en industri har en 
hög kostnad, i form av inkomstbortfall. Detta går sällan att värdesätta vilket ofta innebär att 
akuta underhåll och åtgärder måste ske utan väntan på att producenten ska åtgärda en enhet 
som lyder under garantitid. Denna hantering måste därför regleras via inköpsavtal som tillåter 
beställaren själv att åtgärda felet men med finansiering av producenten. 

I föregående stycke nämns att det är många olika faktorer som påverkar livscykelkostnaden 
och att fastställande av detta kan vara mycket komplext. Därför är ett ytterligare alternativ 
erfarenhetsåterföring, det vill säga att en beställare som har varit med och upphandlat 
liknande projekt och produkter tidigare kan utvärdera redan färdiga byggnader och på så sätt 
få fram rekommendationer för vilka installationer och byggnadsdelar som bör väljas. Vilket 
alltså därmed ska ligga till grund för vilken omfattning beskrivningarna ska innehålla. 

3.3 Omfattning 
Beskrivning av omfattningen kan liknas med en checklista. Uppgiften för företaget är att välja 
vilka delar som ska ingå innan de specificeras, men även tydligt visa vilka parametrar man 
valt att inte standardisera. På så sätt förmedla vad som är valbart eller inte från projekt till 
projekt. För att göra detta bör först detaljnivån sättas i syfte att ge en enhetlighet som 
tydliggör hur grundlig information mottagaren av dokumentet kan förvänta sig. Som ett 
exempel om dörrtyp finns beskriven så bör även fönstertyp finnas med, alternativt förklarat 
varför detta valts bort. Om inte detta görs riskeras missförstånd hos mottagaren. 

Omfattningen bör kategoriseras för att ge en enkel översikt av innehållet. Exempel på 
kategorier kan vara byggnadsdelar och installationer. Kategorierna kan sedan delas in i olika 
underordnade beskrivningar som talar om exempelvis dimensioner, materialval osv. 
En parameter som bör vägas in i arbetet kring att sätta standarderna är följderna av 
geografiska placeringar. Med detta menas exempelvis att klimatfaktorer gör att vissa 
installationer men även konstruktionslösningar svåra att generalisera. Det går att standardisera 
materialval i konstruktion och vilken typ av stomme som ska väljas. Däremot bör dimensioner 
och materialklasser anpassas från fall till fall beroende på vart byggnationen ska ske. En 
möjlighet kan vara att sätta vilka säkerhetsfaktorer som ska gälla, dvs. hur mycket på den 
säkra sidan konstruktionen skall vara. Självklart skulle det, baserat på vilka platser beställaren 
är lokaliserad, gå att specificera en konstruktionslösning som klarar att uppföras oavsett 
klimatförhållanden och geografisk placering. Dock skulle detta kunna innebära onödigt 
påkostade lösningar i ett flertal fall. Samma vice versa men då med risk för brott med skador 
till följd. 
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Även nationella lagar måste tas i beaktning. Givet att regelverk och lagar ser olika ut i olika 
länder så bör standardiseringen inte ta upp sådant som riskerar att få rättsliga konsekvenser. I 
dessa fall kan antingen det högsta kravet väljas, alternativt utelämnas för projektet att sätta 
utifrån i vilket land byggnaden skall uppföras. Dock bör som tidigare omnämnts valet finnas 
med i standardiseringen men med information om att utformning skall säkerställas mot 
nationella krav och lagar. Tilläggas bör att interna krav inom vissa företag kan vara hårdare än 
de nationella lagar de lyder under. 

3.4 Erfarenhetsåterföring 
Ett allmänt problem inom många olika organisationer, inte minst de som kontaktats, är 
processen för att återkoppla erfarenheter efter ett avslutat projekt. Problemet beror till stor del 
på att den unika finansiären har störst fokus på sitt enskilda projekt och inte känner ansvar för 
eventuella framtida projekt. När budgeten sätts är projektet i ett så tidigt stadie att tankar om 
återkoppling och sammanställning av erfarenheter sällan inkluderas. Att senare i projektet 
förutsätta att resurser på egen hand ska se vinning i att utvärdera val som gjorts faller på att 
resurserna var för sig fokuserar på sina områden tills dessa är avklarade och därefter påbörjar 
nästkommande projekt. 

Större företag som hanterar flertalet liknande projekt lider till stor del av samma problematik. 
Trots att företagets olika avdelningar eller lokaliseringar tillhör samma organisation och 
därmed ingår i samma ekonomi på global nivå så tenderar arbetssätt och inställning likna helt 
skilda företag. I vissa fall kan till och med konkurrentliknande hanteringar uppstå. Detta gör 
det naturligt att en förutsättning, för att erfarenhetsåterföringar som kan komma att gynna hela 
organisationen ska vara möjlig måste processen initieras på en central nivå. Samma sak gäller 
finansieringen för de resurser som krävs. Ledningen inom företaget måste förmedla att 
återkoppling ska vara ett standardförfarande och att nya projekt alltid ska planera och 
budgetera för att kunna avslutas med 
en erfarenhetsåterföring. 

Erfarenhetsåterföring handlar dels 
om projektets direkta ansvar men 
även om ansvaret hos den fortsatta 
förvaltningen. Med tiden framträder 
resultat av de val som projektet gjort. 
Detta kan gälla allt från att 
installationer kräver mer underhåll 
än beräknat till att en byggdel inte 
uppfyller de krav som från början var 
satta. Även för denna del är det av 
stor vikt att förvaltningen återkopplar 
i syfte att inte samma fel och brister 
ska upprepas i framtida projekt. 
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3.5 Revidering 
Grundläggande för att kunna ha en fungerande process kring STBR är att dokument och 
handlingar kontinuerligt revideras och ständigt hålls uppdaterade. Detta kopplat till allt som 
omnämnts i förgående delar. Företagen behöver därför en uttalad funktion som ombesörjer 
och ansvarar för arbetet. Respektive input kan ansvaras för av andra funktioner men då med 
ett en förståelse om vikten att vidarebefordra information till funktionen som ansvarar för 
STBR vid förändringar. Sköts detta inte riskerar standardiseringen snabbt att bli inaktuell. 

 

Figur 5. Input till STBR 

3.6 Enkätundersökning 
Tidigare omnämns att STBR förutsätts generera besparingar och fördelar i de flesta faser av 
projektet. Dock antas störst påverkan ske i projektets inledande fas, det vill säga förstudien. 
Metoden ska även kunna skära ner på de ÄTA-arbeten som uppstår under projektets gång 
eftersom val ska baseras mer på vad som är känt som väl fungerande lösningar sedan tidigare. 
Med detta som utgångspunkt sattes enkäten ihop. 

3.6.1 Enkätens utformning 
Enkäten som helhet går att finna under Bilagor. 
Utformningen förklaras under 1.2.3. 

3.6.2 Enkätens respondenter 
Inledningen av enkäten bestod av frågor för vilka respondenterna var och vilken erfarenhet de 
har inom byggbranschen. Syftet med detta var att kunna styrka de svar de senare i enkäten 
angav. 

Totalt svarade 11 personer på enkäten från 7 olika företag. Medelåldern på respondenterna var 
dryga 53 år och respondenterna var uteslutande män. 26 års erfarenhet inom byggbranschen 
hade respondenterna i snitt. Respondenternas roller inom byggbranschen varierade, flest 
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arbetade just nu som Byggprojektledare inom sina företag, näst flest som Fastighetschefer. 
Alla utom tre arbetar idag inom fastighetsavdelningar på större industrier med globalt ansvar. 

Alla respondenter har varit med om att skapa tekniska beskrivningar under sin karriär. De 
frågades även om uppskattningsvis hur många beskrivningar de varit delaktiga i att ta fram, 
snittet blev 24,3 TB/person. Fyra av respondenterna svarade att de varit med och tagit fram 
fler än 50 beskrivningar, detta var det högsta valet som gick att ange på frågan. På frågan om 
hur viktig den Tekniska beskrivningen är för att hålla ner ÄTA-arbeten blev snittet 8,8 på en 
skala 1-10. Där 1 motsvarade inte alls viktig (Not important at all) och 10 motsvarade extremt 
viktig (Extremley important). 

3.7 Risker 
En uppenbar risk med mallar och färdiga dokument är att projektören luras till att tro att allt 
ska stämma från första början. Kontroller och anpassningar av dokumentationen måste alltid 
vara en förutsättning. Risken blir att dokumenten inte blir tillräckligt genomarbetade i 
jämförelse med om allt skapas från början i projektet. Eftersom specifikationerna måste gå att 
tillämpa på olika platser och med olika förutsättningar tvingas innehållet vara mycket allmänt 
hållen. Detta innebär att projektspecifika delar fortfarande kommer behöva anpassas från fall 
till fall. 

Om revideringsarbetet inte sker på rätt sätt eller med för långt intervall mellan projekten 
riskeras dels samma fel i dokumentationen återkomma i flera olika projekt. Dessutom riskeras 
uppdateringar av regler och branschstandarder göra att dokumenten snabbt blir inaktuell. 
Mallar kan vara ett sätt att samla kunskap och erfarenheter som alla i företaget kan ta del av, 
svårigheten är att hålla en sådan kunskapsbank vid liv. 

Företagets inställning till komplexiteten inom projektering kan ändras med färdiga mallar och 
dokument vilket kan göra att inte tillräckliga resurser avsätts till att säkerställa exempelvis 
konstruktionsberäkningar eller dimensioneringskrav. 

Givet att stora delar av val och installationslösningar redan förutsätts finnas fördefinierade 
kan innebära att nytänkande och innovation hämmas, vilket i sin tur kan påverka utvecklingen 
negativt. 
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4 Resultat från enkätundersökning 
 
I detta kapitel behandlas de svar som respondenterna, som omnämns i 3.6.2, angav i 
enkätundersökningen.  
Återigen bör förtydligas att nedan diagram baseras på respondenternas erfarenhet samt att 
svaren angetts utifrån referensbyggnaden som förklarats tidigare i rapporten. 

 

Figur 6 

Fördelning av projektets olika faser kopplat till tid. Förstudie motsvarar ca 13 % av projektets 
totala tid. 

 

Figur 7 

Fördelning av projektets olika faser kopplat till kostnad för respektive fas. Förstudie 
motsvarar ca 7 % av projektets totala kostnad. Byggnation/Utförande motsvarar ca 80 % av 
projektets totala kostnad. 

Tid 

Förstudie 

Upphandling/Kontrakt 

Plannering/Detaljerad design 

Byggna;on/U<örande 

Kostnad 

Förstudie 

Upphandling/Kontrakt 

Plannering/Detaljerad design 

Byggna;on/U<örande 



 23 

 

Figur 8 

Utav de kostnader som kopplas till fasen Byggnation/Utförande utgörs ca 8 % av ÄTA-
arbeten. 

 

Figur 9 

Kostnader kopplat till förstudie och ÄTA-arbeten sammanslaget blir totalt ca 15 % av 
projektets totala kostnad. 

 

Figur 10 

Fördelning av projektets olika faser kopplat till tid i ett projektflödesperspektiv. 
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Figur 11 

Tid som åtgår till förstudien inklusive skapandet av den tekniska beskrivningen. Tid angivet i 
veckor. Detta tillsammans med motsvarande procentfördelning från figur 10 ger 64,1 veckor 
för de övriga tre faserna. Vilket i sin tur gör att hela projektets tid bedöms ta ca 1,4 år. 

 

Figur 12 

Kostnadsökning under projektets gång. Störst ökning sker efter 26e veckan när 
Byggnation/Utförande startar fram tills att projektet är färdigställt. 

 

Sammanfattningsvis för enkätens resultat så var respondenternas svar överensstämmande på 
så sätt att de inte avvek från varandra markant. De största skillnaderna var på ca 6 % från 
snittvärdet. Dessa skillnader var inte för de faktorer som fokuseras på i denna rapport. 
Majoriteten av respondenternas svar var 3 % över eller under det snittvärde som blev 
rapportens riktvärden. 
Exakta värden för enkäten går att finna under bilagor. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras arbetet och resultatet tillsammans med den teoretiska 
utgångspunkten. Det vill säga, vad rapporten kommer fram till kontra tidigare material. 
För att få en logisk följd i analysen delas rubrikerna in i samma ordning som redogörelsen 
för arbetet från kapitel 3. 

5.1 Utgångspunkt/nuläge 
Nuläget hos företagen och deras fastighetsarbete överensstämmer med övriga byggbranschen. 
Effektivisering och standardisering är ett stort fokusområde likt de exempel Lidelöw tar upp. 
Motiveringen är som i så många andra fall besparingspotentialen och tidseffektivisering. Men 
även vikten av att kunna beskriva uppdragen på rätt sätt som Hansson är inne på tillsammans 
med förhållandet mellan beställarens kunskap och kvantitet i projektprocessen. Företagen har 
till viss del redan insett potentialen i att göra processen kring de tekniska beskrivningarna och, 
därmed även förstudien, enklare vid nya projekt. En av orsakerna till detta är komplexiteten 
med att beskriva uppdraget där det blir tydligt att företagen är ett exempel på Thåströms linje, 
att utbildade personer inom området är en bristvara. 

Enligt AMA-nytt rekommenderas inte kopiering och återanvändning, trots det ser de 
hanteringen hos företagen precis så ut. Vilket även förutspås av Thåström från branschen i 
allmänhet. 
Språkproblemet med att kunna använda den svenska standarden för företag med global 
verksamhet är uppenbart. Vissa översättningar finns men eftersom publikationerna bygger på 
svenska standarder blir detta förfarande ändå ett riskfyllt val. Versions och kostnadsfrågan för 
publikationerna som Hansson tar upp kommer aldrig fram som ett problem hos företagen. 
Troligen på grund av att det finns tidigare mer grundläggande problem att använda detta 
system i deras verksamhet utanför Sveriges gränser. 

5.2 Målsättning 
5.2.1 Målsättning med skapandet av STBR  
Målsättningen hos företagen är att få bästa möjliga produkt eller lösning med så mycket 
resurser som krävs för detta men inte mer. Genom detta få bästa kvalitet, funktion samt 
livscykelkostnad. Lidelöw är inne på att upprepningar utvecklar lärokurvor och Hansson att 
individers intresse i projekt är det unika uppdraget och inte framtida. Företagen har på samma 
sätt insett att störst påverkansmöjlighet finns innan ett projekt väl startar då de kan dra nytta 
av tidigare projekts resultat och erfarenheter. Likaså att det är upp till beställaren, det vill säga 
dem själva, att begära in detta från tidigare projekts medlemmar. Summering av detta är att 
företagen ser lärokurvorna som ett sätt att slippa uppfinna hjulet på nytt inför varje projekt. 
 
Att ändra redan gjorda val när projektet väl är startat för att exempelvis tillgodose arbetsmiljö 
eller att främja det interna varumärket innebär som merkostnader i form av tillägg för ÄTA-
arbeten. Precis som Lidelöw nämner har företagen insett att de idag systematiskt tvingas ta 
höjd för detta i sin budgetering av projektet. Genom en mer genomarbetad process ser 
företagen att rätt val från första början kan minska dessa tillägg. Relevansen av att ha väl 
utformade beskrivningar för att hålla ner antalet ÄTA-arbeten bekräftas genom enkätens 
resultat där respondenterna svarade att de tekniska beskrivningarna var mycket viktiga (8,8 på 
en 10 gradig skala där 10 var max) 
 
Uppföljningen och säkerställandet att deras mål nås kopplas direkt till erfarenhetsåterföringen 
från både projekten och förvaltningen. Likt Lean-huset som Lidelöw tar upp behöver 
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företagen ta fram långsiktiga strategier för att följa upp att bästa kvalitet har levererats och att 
de levererats under önskad tid. 
 
Ett av företagen hade uppsatta mål på 20 % besparing av projekttiden vilket de ansåg 
motsvarade 4-6 månader. Detta jämförs med de direkta delar som påverkas av de tekniska 
beskrivningarna ifrån resultatet av enkäten som visade på 13 %. Likaså var deras prognos att 
kunna bespara projekten med 15 % av totalkostnaden vilket överensstämde med enkätens 
utfall. Dock måste en viktig parameter tilläggas för dessa uträkningar. Enkätens resultat visar 
vilka storleksordningar som är påverkningsbara av de tekniska beskrivningarna, med detta 
sagt konstateras även att dessa delar ej helt kommer att gå eliminera. Förklaring till detta är att 
de 13 % i tid är vad förstudien motsvarar och förstudien innehåller fler delar även om 
skapandet av de tekniska beskrivningarna är en stor del av detta. Samma sak gäller de 15 % i 
kostnadsbesparingar eftersom de innefattar ÄTA-arbeten som även de med största sannolikhet 
aldrig helt kommer kunna undgås. Företagets bedömning var även att de genomarbetade 
beskrivningarna skulle innebära besparingar i projektets alla faser. Vad det kan innebära i 
andelar ingår inte enkätens resultat av orsaken att de ej är mätbara på samma sätt. Med detta 
sagt konstateras att företagets mål ej går att varken bekräfta eller tala emot innan 
beskrivningarna beprövats. I närliggande storleksordningar kan ändå vara rimligt. 

5.3 Omfattning 
Genom att de genomarbetade valen av installationer och byggnadsdelar baseras på kunskap 
från tidigare projekt kan omfattningen säkerställas hålla de standarder på kvalitet och funktion 
som beställaren efterfrågar. På liknande sätt som AMA sätter de standarder och normer som 
gäller för lägsta tillåtna kvalitet enligt Johansson så ska omfattningen i företagens dokument 
tala om vad de accepterar. Detta innebär som Hansson är inne på att företagens dokument 
kommer behöva vara väldigt omfattande om de ska täcka upp alla de delar som AMA annars 
gör i den svenska standarden. Därför måste företagen göra ett val om de ska välja att täcka 
upp allt eller vilken nivå de ska lägga sin detaljeringsnivå. Att skapa dokument som ska kunna 
fungera på global nivå oavsett geografisk placering inkluderar att skaparna måste vara insatta 
i alla tänkbara skillnader mellan klimat och nationella förutsättningar.  

5.4 Erfarenhetsåterföring 
Problematiken som Lidelöw och Hansson är inne på att vem som ska se vikten och känna 
ansvaret att återkoppla efter avslutade projekt blir väldigt tydlig inom företagen. Projekten får 
godkända medel för vad som ska byggas och nödvändiga resurser för att kunna genomföra 
detta. I detta inkluderas inte återkoppling och erfarenhetsåterföring. Trots deras insikt i att 
denna parameter är viktig så uppstår problem i att kunna motivera högre budget där 
återkopplingen ingår. Troligen skulle detta vara ett enklare problem i mindre företag eftersom 
stora koncerner kan tendera att likna konkurrerande enheter. Samtidigt som mindre företag 
innebär att inte lika många projekt är aktuella och därmed längre mellan tillfällena. Alltså 
motiverar företagens storlek både för och emot att kunna se en vinning i detta. 

Genom företagens fokus på fastigheter och därmed de fastighetsavdelningar de organiserat 
har en annan syn och inställning kunnat etableras inom företagen. Med detta menas att de nu 
har resurser som ser vinsten i att samla kunskap om tidigare projekt. Detta gör att den 
insiktsproblematik som Hansson nämner på sätt och vis är löst, det som återstår är för 
avdelningarna att kunna förklara detta internt och på så sätt få godkänt de medel som krävs. 
Starten på arbetet med de standardiserade tekniska beskrivningarna och att de fått resurser 
godkända för att utveckla detta är ett tecken på att avdelningarna till viss del lyckats. 
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5.5 Revidering 
Byggbranschen utvecklas och optimeras allt oftare, samma sak gäller de regelverk och 
tekniker som finns. Hansson säger att AMA-böckerna nu uppdateras vart tredje år, samma 
frekvens gällde inte tidigare. Med denna utveckling måste även allt som påverkas utvecklas 
för att, som AMA-nytt är inne på, inte riskera hänvisa till föråldrade tekniker eller handlingar. 
Vikten i att företagen får upp processen för att revidera sina beskrivningar kommer bli direkt 
avgörande för om handlingarna ska hållas aktuella och fungera eller ej. 

5.6 Risker 
Vissa risker ingår i de föregående kapitlen. 
Thåström är inne på att branschen redan idag återanvänder mallar och tidigare skrivna mallar 
även om AMA-nytt menar på att detta är något som bör undvikas. Därför blir inte en 
standardisering så jättestor skillnad mot vad som redan sker. Att projektörer inser vikten att 
oavsett gå igenom materialet förutsätts vara en självklarhet. Skillnaden blir bara att skapandet 
från början avsiktligen ändras. 

Hansson nämner att en nackdel med dagens AMA är att eventuella fel i standarderna snabbt 
mångfaldigas, samma sak är företagen inne på om revideringsarbetet inte hanteras på rätt. I 
mindre skalor som företagens verksamhet kan uppdateringar och tillrättavisningar enklare och 
snabbare nå ut än om det skulle vara ett fel i AMA-böckerna. Vilket innebär att eftersom 
hanteringen med AMA håller inom den svenska standarden så borde även företagen kunna 
lösa motsvarande i sina verksamheter även då de verkar på en global nivå till skillnad från 
AMA. 

Kreativitet och nytänk tas upp som en möjlig risk inom företagen. Dock som Lidelöw tar upp 
så har standardiseringar på olika ställen inom branschen pågått i många år och trots det 
fortsätter branschen att utvecklas allt oftare. 
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6 Slutsatser   
I detta kapitel förklaras vilka slutsatser författaren drar baserat på resultat och det kopplat 
till materialet som presenterats tidigare i rapporten. För att ge struktur i presentationen av 
slutsatserna delas de upp utifrån de frågeställningar som sattes i syftet 1.1. 
Därefter följer metodkritik och förslag till fortsatt utveckling. 

6.1 Svar på frågeställningar 
i. Vilka besparingspotentialer finns det för större industriföretag och stora 

fastighetsägare att producera fördefinierade specifikationer i form av teknik, funktion, 
kvalitet för fastigheter med hänsyn till livscykelkostnader? 

Slutsats: 
De delar som en standardiserad teknisk byggnadsbeskrivning främst påverkar är förstudien 
samt ÄTA-arbeten. Detta gör att det totalt går att påverka ca 15 % av projektets totala kostnad 
samt 13 % av projekttiden. 
Besparingspotential för övriga delar i projektet går ej att definiera mer än att mer 
genomarbetade val baserat på exempelvis erfarenhet från tidigare projekt bör minska antalet 
negativa beslut kopplat till teknik, funktion, kvalitet och i slutet produkters totala 
livscykelkostnader. 
 

ii. Hur vanligt förekommande är det för stora industrier att de har tagit fram tekniska 
beskrivningar och specifikationer för deras verksamheter? 

Slutsats: 
De företag som kontaktats i arbetet har redan påbörjade ärenden kopplat till specifikationerna. 
Dock i väldigt olika skeden och med något skilda framtidsvisioner och mål. Vad gällde 
tidigare specifikationer har de återanvänt beskrivningar från tidigare projekt som sedan 
anpassats för det unika projektet. Alternativs har resurser anlitats externt som tagit fram 
beskrivningar åt företagen. 
 
iii. Vilka möjligheter finns det att säkerställa så hanteringen uppnår önskad effekt och 

uppsatta mål? 
Slutsats: 
Via erfarenhetsåterföring och ständig utveckling kan företagen utvärdera dels processen för 
STBR men även dokumentera tider och kostnader för respektive projekt. På så sätt kan 
företagen säkerställa om de mål som satts upp i början av arbetet uppnås genom att följa 
utvecklingen och effektiviseringen. Dock finns svårigheter i att kunna jämföra olika projekt 
oavsett om det som byggts är identiska byggnader då det finns så många andra parametrar 
som påverkar projektet än själva uppdraget. Av den orsaken kan andelsfaktorer bli aktuella 
för att kunna ge en rimlig jämförelse. Exempelvis procentfördelning av ÄTA-arbeten eller 
period av förstudie i jämförelse med de totala värdena. 
 
iv. Finns det ytterligare för-/ eller kanske även nackdelar med detta hanterande? 

Slutsats: 
Det finns många potentiella risker med hanteringen, samtidigt som det finns minst lika många 
potentiella fördelar. Problematiken ligger i att väga dessa mot varandra och kunna dra en 
slutsats om vilken som väger tyngst. Standardisering inom byggbranschen är inget nytt 
fenomen och har i många fall visat sig vara mycket gynnsamma. Riskerna måste identifieras 
och utvärderas av företagen för att kunna arbeta fram planer som undviker att de uppstår. 
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6.2 Metodkritik 
Ett genomgående problem med arbetet har varit tidigare kunskap om ämnet då inget känt fall 
finns för hur standardiserade dokument för de tekniska beskrivningarna skulle kunna hanteras. 
Detta har medfört att ett urval av kunniga personer använts. En potentiell brist i detta är att 
urvalets synpunkter inte skulle spegla den totala branschen. Det samma gäller antalet 
kontaktpersoner och respondenter av enkäten. Samtidigt bör tilläggas att fokusområdet initialt 
är större industriella aktörer med fastigheter globalt och en repetitiv hantering av 
fastighetsfrågor. Detta medför att målgruppen avsmalnas från att behöva spegla hela 
branschen. Dessutom har de kontaktpersoner som använts haft roller inom sina organisationer 
som ger dem god insikt i sina organisationer och en central roll vad gäller 
fastighetshanteringen. 
 
Respondenterna till enkäten skulle kunnat utökas för att ge en generellare bild och mer 
pålitliga riktvärden. Till exempel skulle utförandesidan, alltså entreprenörer, kunnat 
inkluderas mer genom både intervjuer och enkätsvar. Samtidigt hade detta inneburit att 
resultatet mer hade visat på vad som gäller nationellt än globalt om inte ett stort antal globala 
entreprenörer kontaktats. Vilket i sin tur gör att arbetets omfattning hade behövts utökats 
markant. 
 
Att vissa av kontaktpersonerna inkluderades i framtagningen av enkätens profil skulle kunna 
göra att deras inverkan påverkat resultatet mer än övriga respondenter. Dock var 
kontaktpersonernas påverkansmöjlighet endast i form av enkätens profil och omfattning mer 
än själva innehållet i de sakfrågor som ställdes. Syftet att denna stöttning valdes var för att 
övriga respondenter hade liknande tjänster som kontaktpersonerna och därmed efterfrågades 
en omfattning av enkäten som skulle kunna vara rimlig att förutsätta samtliga respondenter att 
besvara. 

6.3 Förslag till fortsatt utveckling 
Företagen är i utvecklingsfasen av sina standardiseringar, ett intressant arbete hade varit att 
undersöka utfallet från de projekt där företagen tillämpar dessa beskrivningar i när de är 
igång. Både initiala projekt men kanske främst efter en tid när dokumenten reviderats efter 
genomförda projekt ett antal gånger. Detta eftersom de första projekten kan liknas med hur 
processen ser ut idag, det är erfarenhetsåterföringen och revideringen som ska utgöra styrkan i 
dessa standardiseringar. Fokus i detta arbete skulle kunna vara de andelsfaktorer som 
omnämns i kapitel 6.1 och hur dessa förehåller sig till föregående projekt. 
 
Detaljerat beräkningsarbete för vilka resurser som krävs för att ta fram dessa standardiseringar 
men även att underhålla dem skulle vara en relevant utveckling. För att få fram vilken 
återbetalningstid arbetet innebär baserat på att en större mängd resurser krävs av företagen att 
ta fram standardiseringar jämfört med att skapa dokumenten inför ett unikt projekt. Även att 
underhållsarbetet och processen kring detta måste kunna motiveras med besparingar i 
projekten och fastigheternas brukstid.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Enkät 

 
  

Information*about*the*responder Answers

(type)

(type)

(select)

(type)

(select)

(select)

(type)

(select)

(type)

Time Cost

Pre,study
(type) (type)

+ +

Procuremen/

Contracting (type) (type)

+ +

Planning/Det

ailed9design (type) (type)

+ +

Construction/

Executing (type) (type)

=9100% =9100%

How9old9are9you?

How9many9years9have9you9been9in9the9building/construction9industry?

What9have9been9your9main9job9during9your9career?

Approximately9how9many9TBR9have9you9been9involved9in9to9create?

How9long9time,9in9weeks,9you9think9will9be9needed9to9Pre,study/Design9

phase9(förprojekteringen)9including9TBR?

On9a9scale9of919to910,9how9do9you9think9the9TBR9document9will9effect9

the9result9of9CAW9(ÄTA,arbeten)9occurrence/extent9in9a9normal9project.

109=9Extremley9important,919=9Not9important9at9all

Of9the9project's9total9cost,9how9much9is9normally9made9up9of9CAW?

Additional9comment9to9main9job,9if9Mixed9or9Other9is9selected,9

please9explain.

Have9you9been9part9of9creating9a9TBR9document?

Based*on*your*experience*and*expertise:

Reference*building:*A*office*building*of*2000sqm

Percent9allocate9below9phases9based9on9Time9and9Cost

(at9first9column9"Time"9you9can9also9type9in9weeks9or9month9if9wanted9to,9the9same9about9

"Cost"9you9can9type9in9SEK,9EUR9or9other9currency)
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Bilaga 2. Medelvärden från Enkät 
 

53,1 Medelålder på respondenter 

26,0 Medel för hur många års erfarenhet respondenterna har i byggbranschen 

260,0 Totalt antal års erfarenhet respondenterna har i byggbranschen 

  Alla har varit med i arbete med att skapa TB 

  
 

  
 

  Approximately how many TBR have you been involved in to create? 

24,30 snitt gör hur många TB respondenterna varit med och skapat 

4,0 respondenter har varit med och skapat fler än 50 TB 

9,2 Förstudie i antal veckor 

8,8 
On a scale of 1 to 10, how do you think the TBR document will effect the result of CAW (ÄTA-arbeten) 
occurrence/extent in a normal project. 
10 = Extremley important, 1 = Not important at all 

7,90% Of the project's total cost, how much is normally made up of CAW? 

  
 

  
Percent allocate below phases based on Time and Cost 
(at first column "Time" you can also type in weeks or month if wanted to, the same about "Cost" you can 
type in SEK, EUR or other currency) 

100,00% Tid 

12,56% Förstudie 

6,56% Upphandling/Kontrakt 

14,89% Plannering/Detaljerad design 

66,00% Byggnation/Utförande 

100,00% Kostnad 

7,33% Förstudie 

3,33% Upphandling/Kontrakt 

9,00% Plannering/Detaljerad design 

80,33% Byggnation/Utförande 

 


