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I 

 

Sammanfattning 

Partnering är ett samverkansarbete mellan olika aktörer i ett byggprojekt där alla strävar mot 

gemensamma mål, vilket bidrar till ett mer hållbart byggande. Metoden härstammar från USA och har 

börjat implementeras allt mer i den svenska byggbranschen. ByggDialog är ett företag som arbetar 

enbart med partnering och strävar efter att förändra arbetssättet i dagens byggbransch. Kundens behov 

och önskemål sätts alltid i fokus, men för att skapa ett bättre samarbete bör kunden dela ByggDialogs 

värderingar. Resultatet av ett bra partneringarbete ger ett team som har en öppen dialog och arbetar mot 

samma mål. Trots att ByggDialog eftersträvar tät kontakt med brukare i alla projekt blir det av olika 

skäl inte alltid så. Syftet med rapporten var att stärka brukarmedverkan i partneringprocessen där målet 

var att hitta förbättringar på de brister som påvisats, samt alternativt skapa ett praktiskt processverktyg 

för att effektivisera byggprocessen.  

För att få en insyn i hela processen på kort tid har studien haft tillgång till tre referensprojekt, 

Mariebergsskolan, Sannerudsskolan och Dejeskolan som är i olika skeden i byggprocessen. Metodvalet 

arbetades fram utifrån en litteraturundersökning där observation och intervju visade sig vara det 

lämpligaste valet för studiens ämne. Studien använde sig av två observationsscheman, ett för 

information och ett för beteende samt en intervjumall enligt trattmodell. Intervjuerna blev den största 

informationsskällan till de brister som behövde förbättras. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner från 

beställare, brukare och entreprenör som har upplevts viktiga för studien. Respondenternas svar på 

intervjufrågorna gav resultat som la grunden till de brister som identifierades och som senare arbetades 

vidare med i analysen. Analysen gav förbättringar på de upptäckta brister som senare blev funktioner. 

Funktionerna är uppdelade från A-F, där de ska implementeras i en nuvarande process. Funktionerna 

kan vara en ny funktion eller en förbättring av ett redan befintligt arbetssätt. De övergripande 

förbättringarna ligger i förstudien och tidigt skede där arbetet ska engagera och motivera brukarna samt 

att en arbetsgrupp ska skapas för att hitta ”rätt funktion på rätt plats” i byggprocessen. Teamroller har 

visat sig vara mycket viktiga för att funktionerna ska kunna tillämpas som ger en bättre förståelse och 

ett motiverat och engagerat team. En bättre förståelse för vad resultatet kommer att ge, både till brukarna 

och deras organisation bidrar till en social utveckling. Finns det en bra kommunikation så är det lättare 

att undvika felbyggnationer vilket betyder mindre materialspill som främjar den miljömässiga aspekten. 

Genom att involvera brukarna i den öppna budgeten är det lättare att ”rätt” saker prioriteras för att hitta 

den bästa ekonomiska lösningen.  

Slutsats som kan dras för att stärka brukarmedverkan och effektivisera partneringarbetet är att det krävs 

en egen process, som ska implementeras i partneringprocessen med olika funktioner för att sträva efter 

den ideala processen. Funktionerna inriktar sig till både beställare, brukare och entreprenör, men där 

entreprenörens största uppgift är att vägleda och ge riktlinjer för att uppnå ett optimalt resultat. 
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Abstract 

The concept of partnering is a process to create cooperation and between all active participants in a 

project. Everyone, including the subcontractors works together towards the same goal, which in turn 

leads to a more sustainable construction. This team building method is originated from USA and has 

started to implement more and more in the Swedish construction industry. ByggDialog is a Swedish 

construction company that works only with partnering with its vision to change the construction process 

of today’s construction industry. Customer needs and their preferences are always in focus, but to create 

an even better collaboration they need to share ByggDialogs values. The result of a successful work 

with partnering provides a team with an open dialogue that are working towards the same goal. Even 

though ByggDialog seeks close contact with the future operators it seems that it will not always be so. 

The purpose of the report was to enhance the participation of the future operator in the partnering 

process in which the goal was to find improvements on identified weaknesses, and optionally create a 

practical process to streamline the construction process. 

To get a close look at the whole process in a short period of time the study had access to three reference 

projects that were in different stages in the building process, Mariebergsskolan, Sannerudsskolan and 

Dejeskolan. All of them are school building projects and therefore it has been chosen that the study is 

only dealing with that kind of projects. The choice of method was worked out by literature where 

observations and interviews turned out to be the most appropriate choice for the topic. The study used 

two observation schedules, one for information and one for behavior and it also used an interview 

template. The template contained a list with questions that were angled differently depending on the 

respondent. The interviews gave the best information of the weaknesses that needed improvement. 

Customers, operators and contractors are all individuals that perceived to be important for the study and 

the results from the interviews gave the opportunity to identify the weaknesses that could be discussed 

further in the analysis. The analysis resulted in new functions in the partnering process.  

The functions are categorized in A-F, where they should be integrated in today’s process. The functions 

can be a whole new function or an improvement of an old function. Overall functions and improvements 

are in the preliminary plan step and the design step of a project where the work will motivate the future 

operators and that a working group should be created to find “the right functions at the right place” in 

the construction process. Team roles has proved to be very important for the functions to provide a 

better understanding and a motivated team. A better understanding of what the result will bring. Both 

to the future operators and their organization contributes to a social development. Is there a good 

communication, it is easier to avoid failure which means less wasted materials that promotes the 

environmental aspect. By involving the future operators in the already open budget, it is easier to set 

the “right” things in priority to find the best financial solution. 

The conclusion of the study is that to streamline the partnering process it is required to have an own 

process for the future operator that contains different functions. By using this functions the building 

process will strive and get closer to the ideal process. The functions need to be applied by both 

customers, operators and contractors, but where the contractor’s biggest responsibility is to provide 

guidelines to achieve the best result. 
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Tackord 

Tillsammans med ByggDialog utformades idén om att försöka stärka brukarmedverkans roll i 

partneringprocessen. ByggDialog är ett av de ledande företagen i Sverige med partnering som 

arbetsmetod och vill hitta förbättringar på identifierade brister som kan utveckla deras arbetssätt. 

Examensarbetet avslutar Byggingenjörsutbildningen vid Karlstads Universitet och har utförts under 

vårterminen 2013.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra två handledare, Malin Olin vid Karlstad Universitet 

och Kristin Folkesson på ByggDialog som har varit till stor hjälp genom diskussioner och vägledning. 

Vi vill även rikta ett stort tack till ByggDialog som har låtit oss utföra detta examensarbete tillsammans 

med deras kunder. 

Ett extra tack till er som har ställt upp på intervjuer vid Mariebergsskolan, Sannerudsskolan och 

Dejeskolan.  

 

Karlstad, Maj 2013 

 

Hanna Berndtsson 

Erik Olsson 
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1 Inledning 
 

För att få en bra förståelse för brukarmedverkans roll i partneringprocessen krävs en tidigare kunskap 

om hur en partneringprocess ser ut. Studien kommer inte beskriva ingående vad partnering är utan 

fokuserar på brukarmedverkan som en fördjupande del i processen utifrån ByggDialogs arbetssätt. 

Partnering är ett arbetssätt som har implementeras allt mer i den svenska byggbranschen. Arbetssättet 

kommer ursprungligen från USA och har i Europa tillämpats snabbt i Danmark och Storbritannien. 

Partnering handlar om systematisk samverkan mellan kund och leverantör som har kommit att bli en 

allt vanligare arbetsprocess också här i Sverige (Fernström 2009). Med en samverkansprocess sker 

arbetet tillsammans i ett team med alla viktiga och berörda aktörer där samtliga strävar mot samma mål. 

Syftet med partnering är att genom teamwork och samverkan kunna utföra ett projekt med mindre 

komplikationer än vid en vanlig totalentreprenad. Det här innebär att mer tid läggs i det tidiga skedet i 

projektet. Partnering är en arbetsmodell som kan bidra till ett mer hållbart byggande där materialspill, 

onödig tidsåtgång och svårigheter kan elimineras. Genom att effektivt involvera brukarna och andra 

viktiga aktörer kan brister elimineras och ge ett mer hållbart byggprojekt.  

 

ByggDialogs arbetssätt 

Byggföretaget ByggDialog jobbar med partnering som arbetssätt till hundra procent och har som vision 

att förändra synen och arbetssättet på dagens byggbransch. ByggDialog strävar efter vad 

kunden/beställarens behov och önskemål är, samt att de sätts i fokus. För att få ett bra samarbete ska 

kunden dela deras värderingar där bl.a. kompetens, ärlighet och öppenhet är viktiga grundstenar 

(ByggDialog 2012). När ett avtal tecknas inleds ett samarbetsskede. Ett projekt startar med en workshop 

för att få alla involverade att lära känna varandra, skapa ett bra team och gemensamma mål.  De 

gemensamma målen är en viktig del i ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet, startträffen och de 

gemensamma målen ger goda förutsättningar för en fortsatt öppen dialog och för att alla ska arbeta mot 

samma mål. Representanter för brukarna är självklara och mycket viktiga deltagare i startträffen. 

 

För att få bra förutsättningar för dialog etableras ett lokalt projektkontor på byggarbetsplatsen. Genom 

att de flesta aktörerna är placerade under samma tak ger det en bättre, bredare och snabbare dialog 

mellan dem. En annan fördel med lokalt kontor är att avståndet till brukarna blir mindre och att 

kommunikationsmöjligheterna blir bättre.  

BIM-verktyget (Building Information Modelling) är ett viktigt hjälpmedel för bl. a visualisering av den 

färdiga byggnaden i ett tidigt skede. För brukare och brukare som deltar i ett byggprojekt utan kunskap 

om bygg är BIM-verktyget en bra tillgång. BIM är ett samverkansverktyg och en arbetsprocess och inte 

bara en 3D-modell (Eastman et al. 2011), men för en oerfaren person som inte är insatt i byggbranschen 

och dess termer är en visualisering viktig. Dels för att få en bild över projektet redan i ett tidigt skede, 

men också hur ett objekt kan komma att se ut vid produktion. ByggDialog använder sig idag 

framgångsrikt av BIM-verktyget i flera projekt. 
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Problem med brukarmedverkan i partneringprocessen 

Ett vanligt problem med brukarmedverkan idag är ovetskap om ett projekts avgränsningar.  Där kan 

brukaren komma i konflikt med entreprenör av orimliga och irrelevanta krav. Det kan upplevas som att 

entreprenören arbetar för kunden, men emot brukaren (Svetoft 2005). Ett gemensamt mål med klara 

förutsättningar krävs för ett fungerande partneringarbete, där samtliga aktörer behöver bli hörda. 

 

Trots att ByggDialog eftersträvar tät kontakt med brukare i alla projekt blir det av olika skäl inte alltid 

så. Det kan t ex vara så att byggherren eller brukarorganisationen inte är organiserade för att delta eller 

att pga. av tradition inte har den typen av dialog i projekt.  Det leder ibland till att entreprenören får gå 

tillbaka och göra vissa åtgärder eller rent av bygga om. Hur kan det lösas? Det är viktigt att brukarna 

kan förmedla sin tankar, åsikter och funderingar i rätt forum till rätt personer och frågan är om det är 

rätt personer på rätt plats idag?  

 

Ideala processen 

Motivation, engagemang och målinriktade aktörer ligger till grund för att kunna förändra arbetssättet i 

byggprocessen.  För att bli framgångsrik i den här arbetsmodellen krävs erfarenhet inom bygg, 

teambuilding och teamwork, men också referensobjekt där eventuella problem som uppstod tidigare 

kan elimineras till nästkommande projekt.  

Ingrid Svetoft skriver i sin fallstudie om ”Brukarnas krav i byggprocessen” att en ideal process skulle 

vara att skapa en ”maktfri zon”. Hon föreslår att alla ingående aktörer bör veta vilka som gör vad och 

varför.  De ekonomiska, interna och direkta spelreglerna ska avhandlas i ett tidigt skede för att 

missförstånd skall undvikas. Att ge brukarna och entreprenörerna insyn i varandras verksamheter kan 

enligt Ingrid Svetoft inbringa lugn och ge en bättre helhetsbild av arbetet. Hon säger också att begrepp 

som förtroende, respekt och ödmjukhet kan vara andra ”smidighetsfaktorer”.  

I grunden ligger ett bra team som arbetar med projektet. Att sätta ihop ett team där personerna har en 

blandning av olika erfarenheter, kunskaper och arbetssysslor ger en bra grund. Att väga in bl.a. Belbins 

teamroller (Fernström 2009), där brukarna också får en teamroll, kan i längden ge ett team som fungerar 

som allra bäst eftersom rollerna hjälper varandra.  En ideal process kan se perfekt ut på papper, men det 

är inte bara teorin och det praktiska som spelar in utan också de personer som arbetar med projektet. 

Alla deltagare i ett team har alla olika roller, ansvar, kunskaper, erfarenheter och med det kommer också 

olika personkemier. Alla kan inte fungera ihop och därför är en ideal process alltid formbar.  
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1.1 Mål 

Målet med detta arbete är att hitta förslag på förbättringar och alternativt ett praktiskt processverktyg 

för en mer integrerad partneringprocess mellan projektorganisation och brukare.  

 

 
Figur 1. F1-F4 symboliserar varsin funktion i partneringprocessen. Studien har denna modell som en utgångspunkt. 

 

1.2 Syfte 

I samarbete med ByggDialog ligger arbetets fokus på brukarmedverkans roll i partneringprocessen och 

vilken betydelse det har för ett byggprojekts resultat. Arbetet utförs på uppdrag av ByggDialog som 

menar att brukarens medverkan i byggprocessen är betydande för i vilken grad slutprodukten når 

kundens förväntningar och hur brukaren upplever slutproduktens kvalitet. Då brukaren skall vistas i den 

levererade produkten har en medverkan stor betydelse och genom att på rätt sätt stärka 

brukarmedverkan i partneringprocessen kan efterjobb minskas, likaså projektkostnader och tid. Med 

hjälp av ByggDialogs erfarenheter vill de försöka hitta en lösningsmodell på dessa problem som kan 

tillämpas. 

 

1.3 Problemformulering 

Ett problem som upplevs idag är att information och resultat som brukarna har arbetat fram i sin 

förstudie inte kommer fram nog fort till ByggDialog. Hur skulle man kunna arbeta för att mötas upp 

snabbare för att kunna ta del av den information som finns? Studiens huvudproblemfråga är: 

- Hur kan det säkerställas att rätt information förmedlas mellan brukare och entreprenör i olika 

skeden i partneringprocessen? 

För att ge ett så konkret svar som möjligt på ovanstående problemfråga måste studien även besvara 

nedanstående frågor. Tillsammans skall dessa problemformuleringar resultera i att studiens mål 

uppfylls. 

- Vilka brukare bör delta och när i partneringprocessen bör medverkan ske? 

- Hur kan brukarna bli mer engagerade och motiverade i ett byggprojekt för att delta mer aktivt? 
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1.4 Avgränsningar 

Samverkan är partneringmetodens gemensamma nämnare, men arbetssättet används på olika sätt och i 

olika omfattningar beroende på organisationen eller företagets visioner. Denna studie utgår från 

ByggDialogs nuvarande arbetssätt.  I flera byggprojekt kan beställaren vara den som brukar lokalen och 

blir därför också en brukare, men studien har valt att fokusera på brukarna som är delaktig i projekten 

och som även ska bruka lokalerna. 

Studien behandlar endast skolbyggnadsprojekt. De tre skolorna som ska behandlas är Sannerudsskolan, 

Dejeskolan och Mariebergsskolan. Skolorna befinner sig i olika skeden i byggprocessen som ger 

möjlighet att studera flera olika faser av liknade projekt under en begränsad tidsram.  

Sannerudsskolan - Kil 

En högstadieskola där en ”om- och tillbyggnad” ska utföras. Projektet befinner sig i 

genomförandefasen.  

Dejeskolan – Deje 

ByggDialog ska göra en ”om- och tillbyggnad”. Projektet är i sitt tidiga skede.   

Mariebergsskolan – Karlstad 

En högstadieskola där projektet är slutfört och brukarna har tagit lokalerna i bruk.  
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2 Metod 

2.1 Teori 

Det finns fyra olika arbetssätt för att fråga. Genom enkäter, intervjuer, observation eller läsning. Alla 

arbetssätt är observation av olika slag, där en enkät är ett frågeformulär där mycket datainsamling fås 

och en stor och komplex sammanställning måste göras efter insamlingen. Fördelen med observationer 

är att beteendemönster och handlingar kan komma fram, som annars kanske inte hade påvisats i en 

intervju eller enkät där frågorna blir mer inriktade. Vid en läsning hämtas information från kurslitteratur, 

artiklar, rapporter och facklitteratur (Kylén 2004). Där görs en sammanställning utifrån det material 

personen väljer att läsa om. I den här studien kommer de två andra arbetssätten att behandlas: 

1. Observation 

2. Intervju 

Observation 

Är en metod som kan utföras enskilt, men kan också kombineras med andra metoder (Einarsson & 

Hammar-Chiriac 2002). Det kan definieras som en metod för att kunna observera och beskriva allt som 

sker just nu i en situation. ”Observationen äger rum i en situation som skulle ha utspelat sig oavsett om 

studien genomförts eller inte” (Gruppobservationer: Teori och praktik 2002 s.24). Metoden är enligt 

Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) ”en av beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder”. 

Människan kan med sina sinnesorgan observera och redovisa det observerbara, inte förklara det som 

sker eller de känslor som de medverkande har. Med erfarenhet och kunskap kan människan tolka 

reaktioner och mot teorier förstå hur de hänger samman. En observation innehåller därför inga 

värderingar eller slutsatser, men observatören kan föra anteckningar för att sedan kunna tolka resultatet. 

För att kunna gå tillbaka och minnas, omtolka och förstå kan mätinstrument som ljudupptagning och 

videokamera användas (Kylén 2004).   

En observationsstudie kan använda sig av en eller flera observatörer som observerar vid samma tillfälle. 

Detta är en fördel när komplexa processer ska observeras (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). 

Observatörens roll skiljer sig beroende på vilken roll/observation som används. De roller som finns i en 

observationsstudie är ”utomstående”, ”deltagande” eller ”dold” (Kylén 2004). En utomstående 

observerar en process där observatören inte är aktiv eller rent av formellt inte deltar i processen. En 

”deltagande” observatör deltar aktivt i den process som observeras. En ”dold” observatör medverkar i 

observationen, men är dold för de deltagande, t.ex. bakom en spegel i ett förhörsrum. I alla observationer 

är de observerade mer eller mindre medvetna om att de blir observerade. Jan-Axel Karlén (2004) skriver 

i sin bok att forskningar har visat att människan omedvetet och medvetet ändrar sina beteenden när de 

vet att de observeras. Vid en dold känner de av att någon studerar dem, men vet inte riktigt vart eller 

vad. En deltagande observatör kan själv påverka innehållet, deltagarnas uppfattningar och beteenden. 

För att kunna uppnå ett bra resultat bör observatören ha ett neutralt förhållande till den process som 

observeras samt agera som en helt synlig observatör. Det ger ett resultat som är öppet och avspeglar en 

naturlig process (Kylén 2004).  

Det finns oplanerade och planerade observationer, samt strukturerade och ostrukturerade. Det är inte 

alla gånger en observation är planerad, utan när ett problem har uppstått måste en lösning hittas. Med 

en observation kan då en observatör leta efter beteenden och mönster för att hitta en lösning, men själva 

metoden hur observatören ska hitta den är inte planerad. Om det däremot går att bestämma i förväg vad 

som ska observeras och hur det ska registreras är det en planerad observation. Det som kan känneteckna 

en ostrukturerad är regelbundna anteckningar, dagböcker och fältarbete, medan en strukturerad 

observation kan likna en mer mekanisk process, där observatören kan räkna och anteckna antalet av 
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något. Ett välarbetat observationsschema tar fram alla fenomen och variabler som är relevanta för 

studien och under själva observationen kan observatören kategorisera vad som visar sig. Ett enklare 

observationsschema kan bestå av en lista över beteenden som observatören tror sig dyka upp under 

observationen. En sammanställning av en strukturerad observation blir enklare än vid en ostrukturerad 

som har en stor mängd material som måste analyseras innan ett användbart resultat nås (Kylén 2004).  

För att kunna förstå och få en klarare bild över hur en observationsstudie kan genomföras delas de olika 

metoderna in i ett ”fönster” (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002).  

 

    

 

 

 

 

 

 

Hög grad av struktur 

Ett arbetssätt med hög grad av struktur är relativt effektivt. Materialet som fås är någorlunda lätt att 

analysera och observatören får en bra bild över vad som ska registreras och observera (Einarsson & 

Hammar-Chiriac 2002). 

Låg grad av struktur 

I låg grad av struktur är det syftet för studien som styr vad en observatör fokuserar på. Det finns inget 

utarbetat material att följa utan ofta är det löpande anteckningar som är arbetssättet. Det insamlade 

materialet blir omfattande, innehållsrikt och nytänkande (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002).  

Hypotesprövande 

”Syftet med en hypotesprövande observationsstudie är att frambringa kunskap som bekräftar eller 

förkastar en redan befintlig teori” (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). 

Teorigenerande 

I en teorigenerande observationsstudie söker forskaren ny kunskap om ämnet och vill hitta nya aspekter 

utan att själv uttala sig om befintliga teorier (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). 

  

 
Låg grad av struktur 

Hypotesprövande 

Cell A Cell B 
Hög grad av struktur 

Cell D Cell C 

Teorigenererade 
Figur 2 "Fönster" för olika observationsstudier (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). 
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Intervju 

Med en intervju innebär det att en person ställer frågor till en annan person som besvarar de ställda 

frågorna. En intervju är inte framtagen enbart för att specifika personer ska utföra den. Flera personer 

kan intervjua samtidigt och frågorna kan ställas till enbart en person, men också till grupper.  Samtalet 

och mötet kan ge de bästa förutsättningarna för att ta reda på hur en person tänker och känner (Kylén 

2004). Detta medför att det kan vara lättare att ställa följdfrågor och frågor som kan ge djupare 

information om ämnesområdet.  

Intervjuer kan vara av många olika slag, där de vanligaste kategorierna är lång eller kort, öppna eller 

styrda, samt att intervjuerna kan vara av en viss standardisering. Hög standardisering innebär att frågor 

och situation är densamma för varje intervju som genomförs medan en studie med låg standardisering 

innebär i stort sett det motsatta. Det finns oändligt många syften med en intervjustudie, där det är 

studiens inriktning som bestämmer hur intervjuerna ska utformas så att de passar för ändamålet. En kort 

intervju klassas som mellan 5-20 min medan en lång intervju kan sträcka sig upp till 60 min (Kylén 

2004).  

När en kort intervju är starkt styrd antas bara ett fåtal färdiga frågor och intervjun ska generera att alla 

frågor blir besvarade. Vid en mer öppen intervju får den intervjuade berätta fritt för varje fråga eller 

område för att ta reda på det man söker i intervjun. För att kunna skilja på de två metoderna så blir 

svaren i en styrd intervju mer exakta och vid en öppen intervju styr den intervjuades svar ramen för 

materialets innehåll (Kylén 2004). En kvalitativ intervju utmärks ofta genom hög grad av styrning och 

låg grad av standardisering (Trost 2010). Kvantitativa studier är oftast av hög standardisering, vilket 

innebär en avsaknad av variation, allt är likadant för alla. 

För att få en bra intervju ska den vara planerad i förväg. Vid styrda intervjuer används frågelistor som 

behandlar färdiga specifika frågor som ska besvaras under intervjun och vid en öppen intervju används 

en intervjuguide, en lista över frågeområden, helst 4-6 punkter. Båda redskapen fungerar som stöd för 

intervjuaren, men också som ett underlag för den/de intervjuade där de kan följa vad intervjun ska 

behandla. För att redskapen ska fungera optimalt ska de helst prövas ut i ett tidigt stadium. Jan-Axel 

Karlén (2004) förespråkar att 2-3 intervjuer ska genomföras för att sedan gå igenom hur det har fungerat 

med upplägget, reaktioner från de intervjuade och hur användbart materialet är som intervjuerna har 

gett.  
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2.2 Metodval 

Metodvalet för studien har valts utifrån det specifika ämnet, syftet och problemfrågan. Då en omfattande 

del av arbetet berör beteenden och placering av rätt personer vid rätt plats måste nyckelpersoner 

identifieras. Detta kan på bästa sätt göras via observation på olika möten som berör brukarmedverkan. 

ByggDialogs projektdokument kommer att studeras för att i första hand kunna hitta vilka möten som 

ska observeras. Andra dokument som berör studiens referensprojekt kommer att studeras för att se vad 

som eventuellt saknas efter att brister har upptäckts.  

 

2.2.1 Observation 

Observationsstudien kommer att leda vidare i intervjuer med nyckelpersoner från observerade möten. 

Att använda sig av två metoder i denna studie kommer att generera ett mer reliabelt svar på 

problemfrågan. För att påverka processen så minimalt som möjligt kommer en observationsroll som 

”helt synlig observatör” att beaktas. I studien kommer två observatörer användas samtidigt.  

Observationsmodellen som används i studien är av hypotesprövande, men eftersom situationen kan se 

olika ut hamnar studien i en kombination av Cell A och Cell C i ”fönstret” för observationsstudier. För 

att justera graden av strukturering i observationen utformas två observationsscheman. Två observatörer 

kommer att medverka under samma observation, med två olika utformade observationsscheman som 

kommer att kunna justeras under studiens arbetsgång. De olika scheman utformas som följer: 

 

Observationsschema - Beteende 

Detta schema inriktar sig på mötesdeltagarnas beteenden och kroppsspråk och ska innehålla en skiss 

över deltagarnas placering. Varje figur som illustrerar deltagarna ska numreras. Till skissen ska en tabell 

finnas som innehåller deltagarnas siffra med ett eget kommentatorsfält där beteenden kan antecknas. 

Observationsschema - Information 

Ska behandla mötets informationsflöde i processen där schemat ska bestå av ett antal stående ”Ja/Nej – 

frågor” som riktlinjer samt ett kommentarsfält med fria anteckningar. 

Till varje schema ska det finnas ett försättsblad innehållande: 

- Typ av möte 

- Mötesansvarig 

- Datum 

- Närvarolista 

 

Förutsättningar 

Inför varje observationsmöte ska alla mötesdeltagare bli informerade via mail. Deltagarna kommer 

informeras om att en observation kommer att ske, men det kommer inte nämnas specifikt varför studien 

genomförts. Detta för att bevara samma atmosfär i mötet som skulle ha varit oavsett om en studie skulle 

ha genomförts. Deltagarna ska också bli informerade att de kan bli tillfrågade om en eventuell intervju.  
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2.2.2 Intervju 

Nyckelpersoner som berör brukarna för intervjustudien kommer att observeras och konstateras i 

observationen. För att kunna studera mer ingående vad nyckelpersoner gör för studiens syfte ska 

intervjuer göras med dessa. Studien inriktar sig på intervjuer istället för enkäter, då bortfallet vid en 

intervjuundersökning blir mindre än om en enkätundersökning skulle göras. Intervjuerna ska vara av 

kortare modell ca 20min och med tanke på den mindre erfarenhet som intervjuarna besitter väljs en 

styrd intervju som genomförs i en traditionell trattmodell. Trattmodellen passar också bra för ovana 

respondenter där det finns en utarbetad mall att följa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens trattmodell kommer se ut som följer: 

1. Öppning 

Presentation av intervjuarna, hur intervjun kommer att se ut och kort information om ämnet. 

Viktigt här är att inte gå in på ämnet i detalj då det kan påverka svaren från respondenten. 

2. Fri berättelse 

När intervjun väl är igång kommer den att starta med en frågelista med öppna frågor där 

respondenten får prata fritt kring den ställda frågan.  

3. Precisering 

Här smalnas tratten av och intervjun blir mer ingående med styrda frågor efter en frågelista. 

Svaren skall bli mer exakta och lätta att analysera. 

4. Kontroll 

Om några svar är otydliga kan de i denna fas kontrolleras och bekräfta den intervjuades 

synpunkt och svar. 

5. Information 

Innehållet i intervjun sammanfattas och en mer detaljerad information om studien ges till den 

intervjuade. 

6. Avslutning 

Den intervjuade tackas för medverkan och blir informerad om eventuell uppföljning.  

  

Figur 3 Trattmodell av intervjustudier inspirerad av (Kylén 2004). 
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Frågeområden 

Både de öppna och styrda frågorna i den stående frågelistan kommer att först och främst behandla 

kunskap som ska ge svar på vad respondenterna har för kunskap inom bygg och dess termer samt 

tidigare erfarenheter. Vidare kommer frågor som rör respondentens nuvarande arbetsroll i projektet och 

vad deras ordinarie arbetsuppgifter är, där svaren ska ge en förklaring till varför de har den roll de har. 

Tid är en viktig punkt i alla typer av projekt och därför ska frågorna i denna kategori ge svar på hur 

respondenternas tidsåtgång ser ut i det projekt de deltar i och om de tycker att den avsatta tiden de har 

idag är tillräcklig. För att hitta rätt person på rätt plats kommer det att ställas frågor om vilka möten som 

respondenten deltar i och hur personen upplever sin närvaro i dessa. I slutet av varje intervju kommer 

alla få möjlighet att själva illustrera hur de vill att brukaren ska representeras i en ideal process.  

  

2.2.3 Bearbetning av material 

Efter varje observation som görs skall materialet sammanställas och analyseras. Det sammanställda 

materialet leder fram till vilka personer som skall intervjuas och vilka frågor som utformar frågelistorna. 

På samma sätt sammanfattas och analyseras vad som sagts i intervjuerna, vilket skall ge en tydlig bild 

av hur nyckelpersonerna uppfattar situationen. 
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3 Resultat 

3.1 Observation 

Observationen använde sig av två observationsscheman, ett för beteende (Se bilaga 1) och ett för 

information (Se bilaga 2). ByggDialogs projekt har egna projektdokument för möten (Se bilaga 3) som 

visar när de hålls och vilka som deltar. Utefter dessa kunde observatörerna välja vilka möten som var 

viktiga för studien. 

Möten som observerades i två av studiens referensprojekt var: 

- Ekonomi/Bygg 

- Inköp 

- Projektråd 

- Samverkan   
 
Beteendeschemat gav inte det resultat som önskades och slopades därför efter två observationsmöten. 

Observatörerna valde därför att fokusera på enbart på informationsschemat samt att inte använda de 

fem stående frågorna (Se bilaga 2). Observationerna resulterade i vilka som var nyckelpersoner för 

studiens referensprojekt samt gav det material som utformade frågorna till intervjustudien. 

Informationen gav också frågor som kontrollerades med ByggDialog i slutet av intervjuerna.   

 

3.2 Intervju 

Samtliga intervjuer startades med information om arbetet samt att respondentens namn inte kommer att 

nämnas i den kommande rapporten. Därför kommer resultatet i detta avsnitt presentera en 

sammanställning av de tre referensprojekten, för att försöka se helheten och hitta gemensamma brister 

som har påvisats i olika skeden. 

Eftersom sammanställningen av intervjumaterialet skulle ge information om samma ämne har 

intervjuerna utgått från en intervjumall (Se bilaga 4) med samma frågor. För att hitta rätt funktion på 

rätt plats utifrån den modell (Figur 1) som har illustrerats i studiens mål, har frågorna vinklats beroende 

på respondentens position i projektet.   

Exempel på vinkling av fråga: 

- Hur är din kunskap inom byggbranschen med dess termer och begrepp? 

- Hur upplever du brukarnas kunskap med dess termer och begrepp? 

 

Studien innefattar ett tiotal intervjuer som gjorts under en period som sträcker sig över tre veckor. 

Resultatet har delats upp i fem delar där de intervjuade blir placerade beroende på vilken position de ha 

i projektet och är en sammanfattning av vad som har sagts under intervjuerna där inga analyser har 

gjorts. 

 

3.2.1 Brukare 

Brukarna är endast de lärare och pedagoger som arbetar vid Mariebergsskolan, Sannerudsskolan och 

Dejeskolan och som samtidigt arbetar med byggprojektet. Idag arbetar brukarna i grupper som är 

sammansatta på olika sätt beroende på det specifika byggprojektet. Utifrån gruppens arbete utser de 
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idag en representant för sin respektive grupp, där dennes arbetsuppgift är att framföra önskemål, frågor 

längre upp i leden samt informera tillbaka till sin grupp.  

Kunskap 

De säger att de har en mycket liten erfarenhet inom bygg och dess termer, men det har inte försvårat 

deras förståelse för projektet då ByggDialog är duktiga på att lyssna och förklara. Dels har de haft ett 

bra samarbete med arkitekten som på ett pedagogiskt sätt kunnat förklara där frågetecken har uppstått.  

Arbetsroll 

De intervjuade är alla representanter för sin grupp. Gruppen kommer med önskemål, krav och frågor 

som berör deras arbetsuppgift som lärare. Representanten har till uppgift att kontrollera sin grupps idéer 

med personen som har en beslutfattande position. Representanten har på olika grunder valts ut av 

personen som har den ledande rollen i skolverksamheten. I vissa skeden har personer från brukarna 

valts ut pga. att de har mindre att göra i sina ordinarie arbetsuppgifter och kan därför lägga mer tid på 

projektet. ”Han kom och frågade mig eftersom jag hade ett förtroende hos honom/henne”. 

 

Tid 

De anser att tiden de avsätter i pågående skede räcker till, men de har svårt att förstå hur tiden ska 

avsättas under fortsatt projektering och produktion.  

 

Beslut 

De är inte med i beslutstagandet, men det är de som ligger till grund för de önskemål, krav och 

funderingar som finns från brukarna. Om de har funderingar eller önskemål så förmedlas det direkt till 

brukarnas talesman och arkitekt som i sin tur förmedlar till de beslutsfattande. De intervjuade tycker att 

det är lättare att acceptera ett beslut om en diskussion förs med tydliga argument och klara riktlinjer. 

När beslut gäller ett ämne som påverkar brukarnas arbetsmiljö tycker de att deras kunskap bör vägas 

tyngre då de menar att ”det är faktiskt vi som ska använda lokalen”.  

Möten 

Möten som hålls gemensamt med ByggDialog fungerar bra, men för möten där brukarna själva styr 

saknas det i dagsläget en tydlig struktur.  

Ideala processen 

De intervjuade tycker att det behövs en tydligare struktur i deras arbete för att kunna bli mer delaktig i 

projektet. De önskar också att övrig skolpersonal som inte deltar lika aktivt behöver få en bättre 

förståelse för projektet. Några anser att beslutet om ett eventuellt byggprojekt ska vara förankrat hos 

politikerna innan de påbörjar sin planering så deras arbete inte ska vara ”ogjort” i förstudien.  

 

3.2.2 Brukarnas talesman 

Brukarnas talesman har idag en styrande position i sitt ordinarie arbete och blir därför en naturlig ledare 

för de brukarna som är delaktiga i byggprojektet. Personens ledande roll ger möjlighet till att själv välja 

hur arbetet med brukarna ska se ut och i vilken omfattning.  

Kunskap 

Det finns ingen direkt kunskap inom bygg och dess termer, men det har heller inte skapat några 

missförstånd under processen. De flesta tycker att begrepp och förståelse har kommit med tiden och att 

entreprenören har tagit hänsyn till okunskapen med bygg och dess termer, vilket är positivt. De påpekar 
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att den bidragande orsaken till en ökad förståelse är arkitekten som på ett pedagogiskt sätt förklarat de 

ändring och funderingar som har uppstått under arbetets gång. 

Arbetsroll 

De intervjuade har alla arbetsrollen som projektledare och har direkt kontakt med beställare och 

entreprenör. Brukarnas medverkan hanteras på olika sätt, där någon säger att brukarmedverkan inte är 

så avgörande för projektet, medan en annan tycker att brukarna bör implementeras i möjligaste mån för 

att alla ska bli nöjda med resultatet. Arbetsuppgifterna i projektet är dock desamma för alla där de 

fungerar som förmedlare åt brukarna.  

Tid 

Frågor om tiden gav lite olika svar hos de intervjuade, där den person som inte tyckte att 

brukarmedverkan är avgörande blev tidsbristen större med projektets utveckling. Personerna som ville 

implementera brukarna tyckte att tiden de avsatte för projektet var och är tillräcklig. Det finns en viss 

rädsla att mer tid kommer att behövas och att ordinarie arbetsuppgifter kan bli släpande samt att 

tidsåtgången är en chansning.  

Beslut 

Samtliga är delaktiga i beslut som tas där önskemål och krav från brukarna ska vägas in.  

Möten 

Alla tycker att de själva är på rätt möten men påpekar också att det finns en plan att följa som är planerad 

i förväg. Samtliga har ansvar för vilka från brukarna som ska medverka i vilka möten.  

Ideala processen 

De intervjuade tycker att det skall finnas en tydlig process för att informera den del av brukarna som 

befinner sig utanför projektet. De som inte är lika aktiva i projektet ska ha möjlighet att hålla sig 

uppdaterade på ett enkelt sätt.  

 

3.2.3 Projektledare beställare 

Beställaren har en projektledare som antingen är anställd från beställarens organisation eller utifrån som 

konsult. I denna studie är beställaren kommunen i alla tre referensprojekt och när projektledaren är 

organisationen betyder det att personen är anställd på kommunen sedan tidigare och har därför andra 

arbetsuppgifter utöver sin projektledarroll. Konsulten anställs enbart som projektledare för just det 

specifika byggprojektet. Personerna har samma arbetsroll i sina respektive projekt, men har kunskap 

inom olika områden. Kunskap inom projektledning eller kunskap inom beställarens organisation ligger 

till grund varför de fick uppdraget som projektledare. Idag är beställarens projektledare den styrande 

personen som fungerar som en länk mellan entreprenör och brukare. 

Kunskap 

De har en bred erfarenhet inom bygg och tidigare likande projekt, även med projekt utförda med 

arbetssättet partnering, vilket har gjort att de på ett bra sätt förstår byggprocessen. Däremot tycker de 

att brukarna har en sämre kunskap som till viss del har försvårat informationsflödet i projektet.  

Arbetsroll 

Den projektledare som var anställd utifrån arbetar 70 % som projektledare och kan därför lägga fokus 

på ett specifikt projekt. Den person som är anställd från beställarens organisation anser att en 

projektledare bör vara anställd från organisationen (kommunen) pga. att ansvaret gällande beslut blir 
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en viktig arbetsuppgift. Han/Hon kan också lägga fokus på ett specifikt projekt, men då endast eftersom 

en avlastning finns i dennes ordinarie arbetsuppgifter. 

Tid 

Samtliga respondenter tycker att de har rätt tid avsatt till projektet i dagsläget, men de som har 

erfarenheter från tidigare projekt säger att mer tid kommer att behövas längre fram i processen. Någon 

tycker att tiden är tillräcklig idag pga. avlastning från ordinarie arbetsuppgifter eller anställning av 

projektledare som jobbar enbart i den rollen.   

Beslut 

De anser sig delaktiga och att de kan påverka de beslut som tas.  

Möten 

De befinner sig på rätt möten idag, men önskar att de brukare som berörs av det aktuella ämnet ska 

lättare kunna nås och medverka.  

Ideala processen 

Det finns olika tankar om hur de tycker att brukarna bör bli representerade. De tycker att någon form 

av en skolgrupp skall bli involverade i ett tidigare skede samt att brukarna ska vara bättre förberedda 

innan projektstart. Dessutom önskas det en bra organisationsplan.  

 

3.2.4 ByggDialog/Konsult 

Dessa personer är inte styrda till ett specifikt projekt utan kan arbeta i ett eller flera av de tre 

referensprojekten. Personerna i denna grupp arbetar inom eller med ByggDialog, som arbetsledare, 

projektchef, VD etc., men också som partneringentreprenör. 

Kunskap 

De intervjuade tycker att det finns en viss okunskap hos beställare och brukare vid enkla byggtermer 

och verktyg, exempelvis ritningar. Resultatet av okunskapen blir då en mängd frågor och funderingar 

som kan låsa och sakta ner flödet i de möten som hålls.  Eftersom de själva har en god kunskap kan det 

ibland vara svårt att inte prata i byggtermer när beställare och brukare är delaktiga.  

Arbetsroll 

De intervjuade har olika arbetsroller där samtliga arbetar med brukarna på något sätt.  

Tid 

Den avsatta tiden skiljer sig beroende på vilken arbetsroll de har. Vid en nära relation till brukarna anses 

det att mer tid borde avsättas medan de som är längre ifrån brukarna känner att deras tid som är avsatt 

räcker.  

Beslut 

Det tycker att för att få snabbare beslut krävs en bättre kommunikation mellan de olika parterna i 

processen. 

Möten 

Alla intervjuade tycker att representanter från brukarna är på rätt möten, men det behövs påtryckning 

från entreprenören till kund för att förankra information och beslut hos brukarna längre ned i leden. De 

upplever att det kommer upp många funderingar från brukarna utanför de tillsatta mötena, vilket leder 

till extra arbete. 
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Ideala processen  

Ett gemensamt svar hos respondenterna är att det behövs en starkare påtryckning till beställaren för att 

han/hon i sin tur ska kunna informera brukarna hur projektet fortgår. De tycker att visionen och en 

förankring av beslut bör nå brukarna på ett bättre sätt för att de lättare ska kunna inleda ett bättre 

samarbete. Det önskas också en bättre uppföljning av de idéer som kunden och brukaren har haft innan 

en upphandling sker. De intervjuade påpekar att det är viktigt med en organiserad ”brukargrupp” där 

personer mellan de olika grupperna förmedlar information korrekt och förankrar idén. De bill att BIM 

ska brukas i större omfattning och att det krävs en bättre förmedling till brukarna.   

   

 

  



16 (31) 

 

4 Analys 

4.1 Tolkning av observation 

Under observationens gång valde observatörerna att fokusera enbart på informationsschemat och valde 

att inte använda de fem stående frågorna (Se bilaga 2), då de inte gav ett konsekvent resultat att arbeta 

vidare med. Förutom att observationsstudien skulle leda till vilka nyckelpersoner som skulle bli 

intervjuade var önskemålet att även kunna studera om det var rätt person var på rätt plats. Då 

referensprojekten hade utarbetade mötesplaner innan studien, upplevdes det mycket svårt att svara på 

om rätt person var på rätt plats genom att observera ett fåtal möten.  Idén om en beteendeobservation 

uppkom då partnering är en arbetsmetod med många ”mjuka parametrar”, men gav inte konsekventa 

resultat att analysera. 

 

4.2 Tolkning av intervju 

 

4.2.1 Brukarna 

Trots att det inte finns någon större erfarenhet bland brukarna som är delaktig i projekten, anser de att 

arbetet flyter på. Det har nämnts på många ställen att arkitekten har fungerat som ett bollplank som 

svarar på alla funderingar som kommer direkt från brukarna. Många upplever att det är svårt att förstå 

en vanlig planritning, ex hur stort ett rum är, men med hjälp av arkitektens pedagogiska genomgångar 

av 3D-visualiseringar har förståelsen ökat. All information finns tillgänglig, men det är användandet av 

den som upplevs vara svårt. 

Genom okunskap och brist på förmedling av information kan brukarna ibland ha en för stor 

”önskelista”. Listan med krav, funderingar och önskemål länkas direkt till arkitekt och talesmannen för 

brukarna som i sin tur måste ta ett beslut. Det upplevs ibland att brukarna känner sig ”överkörda” om 

de bara får ett nej på ett förslag och inte en förklaring på varför det blev ett nej. Det är enklare att 

acceptera ett nej om brukarna får komma med tydliga argument och i slutändan få en bra förklaring till 

varför beslutet tas. 

Det framkommer en viss otydlighet i hur mycket tid det krävs av brukarna att delta i ett projekt. Många 

tror att det enbart är i förstudien och i ett tidigt skede som de behöver vara med, men för ett fortsatt 

effektivt arbete i projekten behöver brukarna vara delaktiga hela processen. Det är också viktigt att de 

referenspersoner som blir utvalda har motivation och betydelsefull kunskap om deras arbetsområde, där 

deras kompetens ofta var grunden till deras roll. För en aktiv arbetsgrupp ska fungera kan ett tydligt 

organisationsschema vara till hjälp.  

 

4.2.2 Brukarnas talesman 

Okunskapen om byggtermer upplevdes inte vara ett problem i möten med entreprenören då nivån 

anpassas utifrån talesmännens kunskap, men det blir ett problem senare i förankringen av information 

när det uppstår frågor från brukarna som har okunskaper inom byggtermer. Det har visat sig att 

arkitekten som har både kunskap inom bygg och ett pedagogiskt arbetssätt har fungerat som en 

knutpunkt och filter för brukarnas frågor. Då talesmannen har ansvaret för vilka personer från brukarna 

som ska delta mer aktivt i projektet är det viktigt på vilka grunder de väljs ut. 
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Rollen som brukarnas talesman faller naturligt då personerna i sitt ordinarie arbete har en ledande och 

styrande roll. Beroende på personligheter och engagemang involveras brukarna i olika grad. Det 

upplevs att det är helt upp till talesmännen hur de vill arbeta och hur mycket information som skall 

förmedlas till brukarna. Den ena vill ta hand om det mesta själv medan en annan försöker implementera 

brukarna i möjligaste mån och se till att organisationen utvecklas med projektet. Från flera personer 

från olika projekt har det framkommit att teamroller är en viktig del av hur brukarnas talesman 

implementerar brukarna i projektet, samt hur de samarbetar genom hela processen. Olika teamroller gör 

att projekten formas på olika sätt. I flera skeden finns viktig information som inte når brukarna eftersom 

det saknas tydliga direktiv på hur den skall förmedlas. Den visionen som sätts upp i förstudien måste 

förankras politiskt eftersom beställaren är en kommun samt hos brukarna för att alla som medverkar 

och befinner sig i projektet skall känna sig delaktiga.  

Ett tydligt mönster har hittats i de tre olika referensprojekten som visar att ju längre projektet fortskrider 

desto mer tid krävs av talesmännen. Problemet är att de själva inte är medvetna om hur mycket tid som 

krävs i olika skeden längre fram i projektet. Grunden till detta är den okunskap om hur en byggprocess 

ser ut. Tidsbristen beror också på att talesmännen samtidigt som de leder brukarna i byggprojektet också 

ska omorganisera sina brukare för att anpassas till nya lokaler. Något som upplevs hos samtliga 

talesmän är att en process saknas för att informera de del av brukarna som inte deltar lika aktivt i 

projektet. Även fast informationen är tillgänglig är det okunskapen om hur de ska ta del av den som blir 

problemet.  

 

4.2.3 Projektledare beställare 

Grunden till ett fungerande samarbete mellan alla aktörer är ett tydligt organisationsschema. Om ett 

tydligt schema finns vet projektledaren precis vilka och när nyckelpersoner skall kontaktas. Ett tydligt 

organisationsschema kan minska glapp som finns mellan olika skeden i byggprocessen, då det upplevs 

att brukarna inte är tillräckligt förberedda i exempelvis ett tidigt skede.  

Det som är gemensamt för samtliga projektledare är kunskapen inom ämnet och tidigare liknande 

projekt, men det framkommer en tydlig skillnad på om projektledaren jobbar inom beställarens 

organisation eller om denne är anställd utifrån. Projektledarrollen handlar mycket om tillit där det ibland 

kan kännas otryggt att anställa en person utifrån som inte tidigare har varit i kontakt med beställarens 

organisation. Otryggheten ligger framförallt i projektets budget där den anställde projektledaren 

tilldelas ett stort ansvar för projektets ekonomi. Det upplevs att en projektledare inom organisationen 

har en närmare kontakt med brukarna än vad en projektledare utifrån har. Valet av projektledare handlar 

mycket om tid och ekonomi då det upplevdes att en anställning utifrån kostar mer pengar eftersom en 

specifik arbetstid måste anges. Vid en anställning inifrån, måste dock projektledaren avlastas från 

dennes ordinarie arbetsuppgifter. 

En projektledare kan anställas med mer eller mindre erfarenhet om projektledning, men vid mindre 

erfarenhet kan en kunskap inom organisationen väga upp eventuella brister. Det viktiga är att knyta 

samman projektledare med brukarna då länken måste fungera genom hela processen. 

 

4.2.4 Entreprenör/Konsult 

Hur bra förmedlingen mot brukarna fungerar beror mycket på vilken position en person har hos 

entreprenören och hur stort engagemanget är. Det har visat sig att arkitekten har en mycket stark roll i 

arbetet med brukarna där denne fungerar som ett bollplank, som inte är den egentliga arbetsuppgiften. 
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Det märks tydligt att det är en resurs som saknas då arkitekten måste avsätta mycket tid till att bemöta 

brukarnas funderingar.  

Det finns tillräckligt mycket information tillgänglig för att brukarna ska bli underrättade, men 

okunskapen gör det svårt att nå ut till dem. Därför behöver beställaren bli mer engagerad i att 

informationen förmedlas, där också någon bör trycka på och driva arbetet i processen för att effektivt 

förankra nedåt i ledet och ge snabbare beslut. Det kan behövas ett annorlunda upplägg för att engagera 

brukarna eftersom det upplevs att de ger upp när de inte förstår. För att kunna utveckla en bättre process 

måste BIM-verktyget användas i större omfattning för att engagera ännu mer och nå ut till fler.   

Det är viktigt att ByggDialog trycker på att informationen går genom i alla leden samt att de kan tala 

om hur mycket tid det tar i olika projekt. Förankringen nedåt i leden är viktig för att alla ska kunna ta 

del av den information som finns. Det upplevs av entreprenör och konsult att de önskar ett bättre 

organisationsschema för beställaren och dess brukare för att kunna utveckla en bättre process.  

 

4.3 Upptäckta brister i processen 

Den ideala processen som partneringmetoden strävar efter är att de olika skedena skall fungera som en 

enda arbetsprocess med hjälp av samverkan från alla aktörer, men där brukarmedverkan idag blir 

påtagligt uppdelat i de olika skedena. Brister som har hittats i studiens tre referensprojekt finns 

uppdelade i olika skeden och kommer sammanfattas i respektive avsnitt.  

 

Figur 4 Bilden illustrerar byggprocessen ur brukarnas synpunkt, där det har tolkats utifrån resultatet att brister är tydligt 

uppdelat i olika skeden. 

 

 

 

 

 

 

Idén om en vision förankras inte på rätt sätt politiskt eller hos hela brukarna. Visionen 

har dessutom svårt att nå hela brukarna. 

Om inte en vision förankras politiskt kommer det ta lång tid innan ett beslut om eventuell 

byggprocess kan tas, tid som kunde ha använts till att påbörja en projektstart. Då det tar extra 

tid kostar det också mer pengar innan ens projektet har startat.  Samt att om inte brukarna blir 

medvetna och informerade om vad som kan komma att ske kan det blir svårt att få en 

engagerade och motiverad brukare som vill delta aktivt i processen. 
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Ett organisationsschema som visar nyckelpersoner som är viktiga för processen saknas 

hos brukarna.  

Ett organisationsschema är viktigt för att det visar länken mellan nyckelpersoner i processen. 

Det finns ett organisationsschema för projektet i helhet, men det saknas en detaljerad för 

brukarna. Ett organisationsschema är viktigt eftersom det blir lättare för projektledare och 

entreprenör att plocka in ”rätt personer på rätt plats” när det behövs genom processen 

 

Dokumentation av förstudiens arbete och beslut finns inte tillgänglig för entreprenör att 

arbeta vidare med.     

Från det att beställarens första tanke om ett byggnadsprojekt till att en upphandling sker kan 

det ta lång tid. Flera olika konsulter och entreprenörer kan involveras innan 

förfrågningsunderlaget är fullständigt. Dokumentationen om tankar och idéer innan 

upphandling av entreprenör är viktigt för att skapa en bra dialog och tydliga riktlinjer i det tidiga 

skedet. Då dokumentationen saknas idag är det svårt för entreprenören att sammankoppla 

beställarens förstudie vid projektstart. 

 

 

 

 

 

En väl strukturerad arbetsgrupp saknas samt att personerna i gruppen inte väljs ut på 

rätt grunder.  

Om inte en strukturerad arbetsgrupp skapas i ett tidigt skede är det mycket svårt att framföra 

önskemål på rätt sätt och i rätt forum. Personer i arbetsgruppen väljs ofta utifrån att de har tid 

över och anses därför vara lämpliga att arbeta mer aktivt i projektet. Det blir betydande för hur 

arbetsgruppen styrs då de tilldelade ibland inte passar i sin roll. I en bra fungerande grupp måste 

teamroller vägas in, alla fungerar olika och med kunskap om varandras olikheter och teamroller 

får gruppen ett bättre arbetsklimat. 

 

Information om vikten av engagemang där teamroller är betydande för en bra dialog.  

Teamroller har stor betydelse för partnering i ett projekts alla skeden och om inte detta 

informeras är risken för att fel person hamnar på fel plats där motivation, engagemang och 

personlighet än en gång är styrande. 

 

Information saknas om vad målet med workshopen kommer att ge till projektet samt en 

motivering till varför den utsatta tiden behövs från de kallade. 

Om inte tillräcklig information ges om vikten av en startworkshop kan personer tycka att det 

inte är nödvändigt att behöva avsätta två dagar. Istället stannar de hemma och väntar på att en 

kollega berättar sammanfattat hur det var.  
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Länken mellan brukare och entreprenör är otydlig då ingen av parterna vet hur 

information ska förmedlas effektivt. 

När inte information förmedlas tillräckligt bra eller inte alls uppstår ofta missförstånd, vilket 

kan leda till fler möten som egentligen inte skulle behövas. Förändringar som sker kan ta lång 

tid att nå brukarna, som i sin tur påpekar något som tar lika lång tid tillbaka eller inte alls 

kommer fram.  

 

Fler parter i projektet har dålig koll på vilken tidsåtgång som krävs med arbetet för att 

delta aktivt i processen.  

Om inte brukarna vet hur mycket tid som krävs och bör avsättas till ett byggprojekt kan deras 

ordinarie arbetsuppgifter bli lidande i senare skeden.  

 

 

 

 

En större del av brukarna har inte kunskapen om byggtermer och hur vanligt 

förekommande visningsverktyg hanteras.  

När brukarna inte har kunskap om bygg och dess termer spelar det ingen roll hur mycket 

material de har tillgång till. Även om de har tillgång till tidplaner, planritningar, kalkyler, 3D-

modeller etc. så behövs en genomgång av hur de skall bära sig åt för att orientera sig och förstå 

vad dokumenten säger. 

 

En resurs som fungerar som ett bollplank för brukare och är en viktig del av länken 

mellan brukare och entreprenör, saknas. 

Utan denna resurs kan inte brukarna komma med kvalificerade förslag, då ingen erfaren person 

snabbt kan svara på om deras önskemål ens fungerar och ryms inom budgetens ramar.  

 

Avlastning saknas för brukarnas talesman i projektet där deras arbetsroll kräver mycket 

tid av de ordinarie arbetsuppgifterna.  

Brukarnas talesman får från andra personer som är delaktiga i projektet många frågor och 

önskemål som tar mycket tid. Ju längre projektet fortgår, desto bättre kunskap får han/hon, 

vilket resulterar i ett större ansvar som leder till mer tidsåtgång. 

 

 

 

 

Oklarheter om tidsåtgång för brukare då de inte förstår att deras engagemang och arbete 

krävs vid förflyttning och anpassningar i lokaler under produktion.  

Ovetskapen om tidsåtgången blir ett problem hos brukarna då de inte har blivit informerade att 

det krävs tid från dem även i produktion. Om brukarna tror att de har gjort färdigt sitt jobb i 

projektets projektering kan det leda till komplikationer med deras ordinarie arbetsuppgifter när 

produktionen startar och de behöver vara delaktiga. 
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Informationsverktyg för brukarna om hur projektet fortgår bör förbättras, där de på ett 

enkelt sätt kan ta del av informationen. 

Informationsverktyg behövs för att informera brukarna som inte deltar lika aktivt som de andra. 

De känner sig ofta lite utanför och att de inte blir hörda. Det är viktigt att brukarna på ett enkelt 

sätt får reda på hur projektet fortgår och hur/om det kommer att påverka deras arbete ju längre 

projektet går. 

 

 

4.4 Förslag på förbättringar 

Från analyser av studiens resultat kommer detta avsnitt att behandla och analysera vilka förändringar 

och förbättringar som krävs för att stärka brukarmedverkan i partneringprocessen. Tidigare i analysen 

har brister i partneringprocessen ur brukarnas synpunkt delats upp i olika skeden, vilket direkt påverkar 

helheten i ett partneringprojekt. De förslag och tillämpningar som studien har kommit fram till är ett 

steg mot den ideala processen som kan ge ett effektivare och smartare arbete som kan spara både tid 

och pengar. Det krävs vissa förändringar i arbetssättet för att uppnå ett närmare samarbete. En metod 

för bättre förståelse och kunskap bör se ut som följande: 

 

Figur 5 Från studiens analys av de brister som upptäcktes kan förslag på förbättringar göra att de olika skedena 

sammanlänkas till en enda process.  

 

Nya funktioner A-F 

A. Beställaren ska motivera sin brukare med en informationsdag för att berätta att ett projekt ska 

starta. Efter informationsdagen bör beställaren tillsammans med sin brukare få fram vilka 

nyckelpersoner som har motivation, engagemang, kunskap och tid att lägga ner i kommande 

projektet. När nyckelpersonerna är klara för brukare kan arbetet med ett organisationsschema 

påbörjas (Se bilaga 5). Under hela processen ska frågor, funderingar, eventuella önskemål och 

beslut dokumenteras som ska vara tillgänglig för den kommande entreprenören. Ett bra arbete 

i detta skede kommer att leda till en motiverad och delaktig brukare från start, en lättare 

uppföljning och snabbare projektstart. 

 

Exempel på en nyckelperson för brukarna kan vara en kemilärare som vet hur NO-salar skall 

utformas för att följa de lagar och regler som finns. 
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Figur 6 Funktion A ska appliceras in i förstudien. 

 

B. Arbetet med att förbättra bristerna som finns i förstudien (funktion A) ligger till stor del hos 

beställaren och brukarna, men det är viktigt att entreprenören påvisar tidigt att dessa åtgärder 

kan förbättra processen. Entreprenören kan i en anbudspresentation påvisa att om dokument 

från förstudien finns tillgängliga vid en upphandling minskar ”glappet” mellan beställarens 

förstudie och projektstarten med entreprenören, som i sin tur kan skapa en bättre dialog. Det 

handlar inte om att entreprenören ska tvinga beställaren till åtgärder, utan entreprenören ska ge 

beställaren de riktlinjer som behövs för att dialogen dem mellan ska bli bättre i kommande 

skeden.  

 

 

Figur 7 När funktion B implementeras kan ”glappet” minska.  

 

 

 

C. I detta skede bör en strukturerad arbetsgrupp bildas. Lämpliga representanter för brukare, 

entreprenör och beställare ska vara delaktiga där teamrollerna är viktiga för ett effektivt arbete. 

Vikten av engagemang och hur en grupp fungerar med dess teamroller måste informeras innan 

ett arbete startar då förståelsen och kunskapen skapar ett bättre samarbete. 
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Figur 8 Förslag på hur en arbetsgrupp kan se ut.  

 

Arbetsgruppen ska följa hela processen, men där personer kan bytas ut beroende på i vilken 

grad projektet berör just dem.  

 

Ämnesgruppen är den yttersta (ljusgrå) och representerar ett ämnesområde. 

Vilka ska vara med? 

Oberoende på hur brukarna är uppbyggd så måste varje ämnesområde vara representerade.  

Hur ska de arbeta? 

Här ska alla funderingar, krav och önskemål ventileras. Det är ett forum som ska vara öppet för 

nya idéer. Tanken är att om brukarna har funderingar ska det vara lätt att skicka det vidare upp 

i arbetsgruppen.  

Hur går länken till referensgruppen/inre krets? 

De personer som medverkar i ämnesgruppen ska utse en representant för deras grupp som kan 

föra vidare deras frågor, funderingar, önskemål och krav. Representanten kan ventilera 

gruppens frågor med brukarstödet. 

 

Brukarstöd är personen (röd) som står utanför alla grupper men tillhör arbetsgruppen. 

Hur väljs denna position ut? 

Personen ska ha kunskap inom bygg och dess termer, ha ett pedagogiskt arbetssätt samt 

kunskap om virtuellt byggande med BIM.  

Vad är dennes arbetsuppgifter? 

Är en av länkarna i arbetsgruppen och fungerar som ett bollplank när ämnesgrupperna ska 

ventilera sina funderingar. Ett brukarstöd ska pedagogiskt förklara 3D-ritningar och ge en 
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förklaring till varför deras önskemål och krav bemöts som de gör. Meningen är att brukarstödet 

ska fungera som en extra resurs, avlasta arkitekten och diskutera med brukarna innan 

informationen förmedlas vidare i arbetsgruppen. Denna resurs kan också användas som en 

samordnare för kommunikation.  

  

Referensgruppen är ringen.  

Vilka ska vara med? 

Representanter för varje ämnesgrupp samlas tillsammans med arkitekt, brukarstödet och 

brukarnas talesman.  

Hur ska de arbeta? 

Varje person i referensgruppen representerar sitt ämnesområde och tillsammans i gruppen 

diskuterar och dokumenterar de kvalificerade önskemål och krav. 

Hur går länken till beslutsfattande- och ämnesgrupp? 

Arkitekten och brukarnas talesman är länken till beslutsfattande grupp samt att representant 

från ämnesgrupp ska vara delaktig när diskussionen behandlar deras ämne. Länken till 

ämnesgruppen är via representanterna som har i uppgift att förmedla informationen till 

respektive grupp.  

 

Beslutsfattande grupp är den centrala punkten (svart) i arbetsgruppen. 

Vilka ska vara med i gruppen? 

De som har en beslutsfattande position ska vara med. Brukarna, beställaren och entreprenören 

kan följa sina strukturerade organisationsscheman så att rätt nyckelpersoner kan kopplas in när 

specifika ämnen ska beslutas.  

Hur ska de arbeta? 

Tar beslut men information om beslut ska vara väl förankrat innan det tas. Brukarnas talesman 

ska fungera som brukarnas filter gällande funderingar, krav och önskemål. 

Hur går länken till referensgruppen? 

Representanten för respektive ämnesgrupper samlas i referensgruppen. Brukarnas talesman 

rekommenderas vara länken då den ska ha en obligatorisk roll i den beslutsfattande gruppen. 

 

Eftersom alla inom arbetsgruppen vet hur informationen ska förmedlas mellan de olika 

grupperna blir länken dem mellan mycket tydligare som i sin tur resulterar i att de funderingar, 

krav och önskemål som uppstår kan redas ut på ett tydligare och effektivare sätt. Det är också 

enklare för brukarna att ställa de frågor som uppstår eftersom de vet vilken person de ska vända 

sig till. Den personen vet sen i sin tur i vilket forum frågorna ska tas upp om inte frågan redan 

har besvarats av den extra resursen som finns i arbetsgruppen.   
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D. När projektet har fått sin väl strukturerade arbetsgrupp tillsammans med alla parters 

organisationsschema ska en workshop hållas. Detta görs redan med en effektiv metod idag där 

en kallelse (Se bilaga 6) skickas ut till berörda innan workshopen. För att tydliggöra vikten med 

en workshop bör följande formulering tilläggas befintliga dokument (Se bilaga 6) under mål 

och syfte: 

”Ditt deltagande behövs till dessa två dagar då workshopens syfte och mål kommer generera i 

en bättre dialog och en vetskap om vad andra arbetar med inom projektet.” 

En röd tråd genom hela processen är en viss okunskap om tidsåtgången. Med enkla metoder 

och med tidigare erfarenhet kan information ges till de som representerar brukarna om vilken 

tidsåtgång som krävs, så att de i sin tur kan förmedla vad som kommer att ske. Detta bör läggas 

in som en punkt i workshopens agenda. 

 

Figur 9 Funktion C representerar arbetsgruppen som ska följa hela processen från det att den konstrueras. Funktion D ska 

starta samtidigt med C men behandlar information om den tidsåtgång som kommer att krävas av brukarna i olika arbetsgifter.  

 

 

E. Brukarnas talesman har kunskap om hur organisationen och brukarna fungerar samt en 

övergripande syn på projektet. Ju längre ett projekt pågår, desto fler frågor som oftast enbart 

han/hon kan svara på. Det hela resulterar i att projektet kräver mer tid från talesman. En 

avlastning bör framförallt finnas under produktionen. Avlastningen bör vara en person som 

arbetar inom organisationen, förslagsvis en biträdande position, som kan ta talesmannens 

ordinarie arbetsuppgifter. Det är viktigt att tänka på detta i ett tidigt skede så att organisationen 

kan planera in en tjänst som ska fungera som avlastning. 

 

 

Figur 10 Funktion E företräder avlastningen för brukarnas talesman som ska fortgå resten av processen.  
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F. Information om projektet finns tillgängligt, men brukarna har ingen eller en mycket liten 

kunskap om byggtermer och hur vanligt förekommande visningsverktyg hanteras. Det skapar 

därför ett tomrum och informationen når inte hela vägen fram till brukarna. Det räcker inte med 

att informationen finns tillgänglig utan den måste förenklas och ge brukarna de verktyg som de 

kan manövrera för att de ska bli mer delaktiga, även för den brukare som är utanför projektet. 

 

Starten till en bättre förståelse är att hålla en eller flera genomgångar för brukarna där någon på 

ett enkelt sätt visar hur en 3D-ritning fungerar, förslagsvis den extra resursen ”brukarstöd” eller 

en samordnare. Ofta har brukarna inte verktyg som kan hantera stora 3D-modeller samt 

kunskapen att läsa en vanlig 2D-ritning. Beställaren och entreprenören måste gå ihop och ta 

fram enkla verktyg som ska finnas under hela processen och vara tillgänglig för hela brukarna. 

Följande verktyg rekommenderas för att brukarna enklare skall kunna följa upp projektet: 

 

o Anslagstavla 

 Informationsblad med bl.a. telefonnummer 

 Mötesstrukturer 

o TV 

 Ska finnas i skolan (ex. cafeteria) 

 Bildspel från produktion som också visar kommande händelser 

o Stationär enhet 

 Ska finnas i personalrum/samlingsrum 

 Enbart de rätta programmen som behövs för att läsa information från projektet 

ska vara installerat 

 3D-modeller ska vara klickbara och enkla att orientera sig i 

 

Figur 11 Funktion F illustrerar de verktyg som ska sättas in för att brukarna ska kunna ta del av informationen som kommer 

från projektet.  

 

Broschyr 

Ett alternativ till att kunna illustrera processen med dessa förslag till förbättringar och nya funktioner 

har en broschyr skapats (se Bilaga 7). Tanken är att den ska kunna användas i framtida 

anbudspresentationer där studiens resultat kan användas som ett praktiskt processverktyg.  
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5 Diskussion 
 

Den frågelista och intervjumodell som låg till grund för samtliga intervjuer fungerade bra, men vi 

upplevde snabbt att det har stor betydelse på vilket sätt frågan ställs. Svaren på frågorna skiljde sig 

beroende på vilken information respondenten fick av oss innan intervjun startade. Sa vi att studien 

gjordes hos ByggDialog upplevdes svaren på frågor om brister i byggprocessen vara begränsade, medan 

när vi sa att vi var neutrala processen fick vi mer utvecklade svar. Detta upptäckte vi något sent, vilket 

kan ha påverkat resultatet i viss mån.  

Trots att studien hade tre referensprojekt som gav möjlighet att studera stora delar av 

partneringprocessen blev tiden en begränsning. Tiden har en stor betydelse för ett resultat av den här 

studien. Pga. den begränsade tid vi hade kunde vi bara medverka på möten under en viss period. Detta 

kan göra att viktiga möten som kan ha påverkat studiens resultat inte hanns med. Den optimala metoden 

skulle vara en fältstudie där vi hade deltagit aktivt i ett och samma byggprojekt under en längre tid för 

att kunna studera hur arbetet utvecklas i just det projektet. Denna metod hade dock inte varit möjlig i 

den här studien pga. tidsbegränsningen. För att skapa en inriktning på studien där vi kunde fokusera 

mer på brukarmedverkan valde vi att inte beskriva utförligt och mer ingående om hur partnering 

fungerar som arbetsmetod. Då det finns lite material publicerat om brukarmedverkans roll i 

partneringprocessen är det svårt att illustrera hur en ideal process ska se ut. Om mer tid fanns kanske 

en tydligare ideal process hade hittats som varit ännu mer trovärdig att arbeta för. 

Denna studie har utgått från ByggDialogs arbetssätt idag och det bör påpekas att resultatet kunde ha 

varierat om arbetet hade gjorts hos ett annat företag. 

 

5.1 Hållbar utveckling 

Partnering som arbetssätt bidrar redan till en hållbar utveckling då ett bra samarbete med en bra dialog 

minskar komplikationer i ett byggprojekt. Som det är nämnt innan i studien bidrar partnering till minskat 

materialspill och att onödig tidsåtgång och svårigheter elimineras. Då arbetssättet fortfarande är ungt 

och som förbättras med tiden tror vi att med de funktioner som studien har tagit fram, bidrar det till 

bättre samarbete mellan de olika aktörerna. Med ett bättre samarbete skapas också en bättre dialog och 

kommunikation som resulterar i en hållbar utveckling med de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aspekterna.  

Genom att involvera de personer som ska bruka lokalerna i byggprocessen skapas en bättre förståelse 

för vad resultatet kommer att ge, både till brukarna och deras organisation som bidrar till en social 

utveckling. Då det finns en bättre förståelse skapas också ett mer motiverat och engagerat team, som 

tillsammans strävar efter att hålla budget och tidsplan. Finns det en bra kommunikation så är det lättare 

att undvika felbyggnationer vilket betyder mindre materialspill som främjar den miljömässiga aspekten. 

Genom att involvera brukarna i den öppna budgeten är det lättare att ”rätt” saker prioriteras för att hitta 

den bästa ekonomiska lösningen. Dessa funktioner som studien har tagit fram är en del i att stärka 

partneringprocessen som hela tiden strävar efter ett samarbete utan komplikationer.  
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6 Slutsats  
 

Utifrån den modell (Figur 1) som illustrerades har studiens mål uppnåtts då förbättringar har påvisats 

för de upptäckta bristerna genom funktioner som ska implementeras på olika sätt i partneringprocessen. 

Det har gett följande övergripande slutsatser: 

 Beställarens förstudie måste förbättras genom att jobba närmare brukarna och skapa 

dokument av de beslut som tas, vilket kommer leda lättare uppföljning och snabbare 

projektstart.  

 

 Teamroller är betydande för på vilka grunder nyckelpersoner väljs ut samt för att göra 

brukarna mer motiverade och engagerade. 
 

 Om entreprenören vid en anbudspresentation visar vikten av beslutsdokument från 

förstudien kan ”glappet” mellan förstudie och upphandling minska och en bättre 

dialog skapas.   
 

 En strukturerad arbetsgrupp ger vilka och när brukarna som ska medverka i 

partneringprocessen, vilket ger en tydligare länk mellan viktiga aktörer i byggprojekt 

där informationen kan förmedlas på ett mer effektivt sätt.   
 

 Genom en tydligare information om vad workshopens mål och syfte ger skapas en 

bättre dialog och en vetskap om vad andra arbetar med inom projektet. 
 

 En avlastning för brukarens talesman krävs under produktion då projektet kräver mer 

tid.  
 

 Om entreprenören tillsammans med beställaren tar fram verktyg för att brukarna ska 

kunna navigera i ritningsmodeller ger det en mer aktiv och engagerad brukare. 

Slutsats som kan dras för att ge svar på studiens problemfrågor är att det krävs en egen process som ska 

implementeras i partneringprocessen med olika funktioner för att sträva efter den ideala processen. 

Funktionerna gäller både beställare, brukare och entreprenör, men där entreprenörens största uppgift är 

att vägleda och ge riktlinjer för att uppnå ett optimalt resultat. De funktioner som studien har tagit fram 

är inte tillräckliga för att stärka brukarmedverkan om inte företaget har en utarbetad arbetsmetod inom 

partnering. Partnering är en samverkansprocess som appliceras på olika sätt hos företag, vilket ger att 

arbetsprocessen kan se olika ut. Då studien har utgått från ByggDialogs arbetssätt som har kommit långt 

med partneringarbete, kan de redan nu använda det framtagna processverktyget för att effektivisera 

deras arbetsprocess. 

6.1 Förslag på fortsatt studie 

Det har varit svårt att hitta förbättringar för brukarmedverkan i partneringprocessen då ByggDialog är 

ett av de ledande företagen i Sverige som har partnering som arbetssätt, men små förbättringar i det 

långa loppet är betydande. Under arbetets gång har det uppkommit nya frågor som rör brukaren i 

partneringprocessen, men som studien inte har behandlat. För att kunna få en bredare bild av hur 

brukarmedverkan är i en partneringprocess bör flera personer intervjuas som inte har en direkt kontakt 

med brukarna. En fortsatt studie kan göras på brukarmedverkan hos partneringentreprenörer (ex. el, 

ventilation och rör). Det upplevdes som partneringentreprenörerna oftast arbetade utifrån expertis, 

vilket är bra, men brukarna borde implementeras mer även i deras arbete.  
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För att få en bättre bild hur en ideal process med brukarmedverkan i partneringprocessen kan se ut bör 

en fortsatt studie inom detta område göras. En fördjupning bör då vara baserad på en 

beteendevetenskaplig grund då interaktionen sker genom dialog mellan människor, där mjuka 

parametrar behandlas i hög grad. 
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Observationsschema 

 

 

 

Möte:  

Mötesansvarig:  

Datum: 

 

Närvarolista: 

  



B2 

 

 

 

 

 

 

  



B3 

 

 

 

 

Roll Person Kommentar 

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

4 
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6 

  

  

7 

  

  

8 
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Observationsschema 

 

 

 

Möte:  

Mötesansvarig:  

Datum: 

 

Närvarolista: 
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Finns en representant för brukarna med på mötet?   Ja / Nej  

- Om nej: Kommer brukarna på tal om det inte finns en representant?  Ja / Nej 

Ställer man frågor om begrepp som de inte förstår?   Ja / Nej 

Tas det något beslut i mötet som behandlar brukaren?   Ja / Nej 

Glider mötet från ämnet?     Ja / Nej 

 

 

Fria anteckningar: 
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Intervjumall 

Trattmodell 

 Öppning 

Presentation 

Kort om studien.  

Hur intervjun kommer att se ut 

 Fri berättelse 

Öppna frågor 

 Precisering 

Ingående med styrda frågor. 

 Kontroll 

Bekräftar den intervjuades synpunkt och svar. 

 Information 

Sammanfattning 

Mer information om studien 

 Avslutning 

Stående frågelista 

 Hur är din kunskap inom byggbranschen med dess termer och begrepp? 

o Har det försvårat din förståelse och arbetet i projektet? 

 Hur ser din arbetsroll ut i projektet? 

o Varför har du den arbetsrollen? 

o Vad har du för koppling till brukaren/brukarna i din arbetsroll?  

o Hur väljs brukarna ut? Placerad eller med egen vilja? 

 Hur upplever du stämningen i projektet? 

 Hur mycket tid avsätter du till projektet? 

o Vem bestämmer det? 

o Anser du det tillräckligt? 

o Hur mycket tid skulle du vilja ha? 

 Är du delaktig i beslut som tas?  

 Upplever du att du är på rätt möten?  

o Känner du att du tillför något i det mötet du är nu?  

o Får du säga och fråga det du vill? 

o Har du möjlighet att påverka vilka möten du ska medverka på? 

o Om inte, var skulle du vilja vara placerad i för forum? 

 Hur skulle du vilja att brukarna blir representerade i ett projekt? 
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Bilaga 6 

Startseminarium för Om- och tillbyggnad av 

Sannerudsskolan i Kil 
 
 

 

 
 

 

Frykenstrand 18-19 juni 2012 
 
 
 

 
Syftet med träffen är att få en gemensam start på projektet som helhet, 

bekanta oss med varandra och tydliggöra förväntningar. 

 
Målet med träffen är att precisera övergripande mål för projektet och att 

inleda projekteringsarbetet. 
 
 
 

Välkomna! 
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Preliminär Agenda 18 juni                                                                                                     Ansvarig 
 

09.30 Kaffe  

10.00 Introduktion/Presentation JS, AR, Alla 
10.45 Bakgrund och nuläge J-OR, J-EA, 
11.30 Partnering Grundprinciper och utmaningar JS, AR 
12.00 Lunch/incheckning  
13.00 Målprocess AR, Alla grupparb. 
14.30 Kaffe  
15.00 Målprocess Alla grupparb. 
17.00 Aktiviteter i trädgården  
19.00 Middag  

 

Preliminär Agenda 19 juni 
 

08.00 Undertecknande av överenskommelse AR, Alla 
08.30 Genomgång nuläge utformning AT 
09.15 Genomgång av förutsättningar/underlag för dagens arbete AR 
09.30 Kaffe  
10.00 Grupparbeten i olika temagrupper Alla grupparb. 
12.00 Lunch  
13.00 Fortsättning grupparbeten  
14.00 Presentation resultat AR, Gruppansv. 
15.00 Kaffe  
15.30 Hur går vi vidare, summering BR, JS 
16.00 Slut  
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Information om examensarbete 

 

Hej! 

Vi är två studenter från byggingenjörsprogrammet på Karlstad Universitet som utför ett 

examensarbete om partneringprocessen tillsammans med ByggDialog. Studien är avgränsad till tre 

projekt, Sannerudsskolan, Dejeskolan och Mariebergsskolan där våra metodval i arbetet är 

observationsstudie och intervjustudie.  

Vår observationsroll kommer vara helt synlig, vilket betyder att vi kommer att sitta med på möten 

utan att vara delaktiga. Observationen sker under en treveckorsperiod med start v.14. 

Efter observationen kommer vi att kontakta personer som visar sig vara viktiga för studiens innehåll 

för en intervju. Vi är tacksamma för att ni vill hjälpa oss i vårt arbete, men intervjun är självklart 

frivillig. 

 

Tack på förhand! 

Erik Olsson och Hanna Berndtsson 

 

 

 

Vid eventuella frågor, kontakta: 

Hanna Berndtsson 

mail:  

tel:  

 

Erik Olsson:  

mail:  

tel:  

 


