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Abstract

Development of work procedures concerning project
handover on Riksbyggen

Johanna Persson

The purpose of the study is to provide suggestions on how business area Bostad on
Riksbyggen can improve their estate handover to facility management. The purpose
includes the questions: (1) How can Bostad improve their handover of estates to
facility management? (2) How can Riksbyggen ensure that the delivery of estates
maintains a consistent quality throughout the country? (3) How can improvements be
implemented in the process? The improvements area consists of the fact that there
are few cooperative processes, that the interaction between the two does not work
optimally and that the handover has proven to work differently on different locations
within Riksbyggen, which is not good for the company that strives towards common
practices and procedures.

The theory that the work depends on is the delivery and implementation of projects,
meetings, motivation, contracts, information, quality development and previous
research on project handovers.

The methods used to collect material and make improvements are benchmarking,
documentary research, interviews, categorization, relationship diagrams and matrix
diagrams.

The result describes how the co-workers work on the assignment linked to the
process chain, some quality activities from management systems linked to handover,
description of a collaborative agreement and NKI results.

The conclusions of the analysis that answer the questions are as follows: (1) Housing
can improve the transfer by initiating and planning, informing about the results,
transferring skills, raising the quality of the results, submitting results and
responsibilities as well as entering into contracts what Riksbyggen expects from
contractor regarding warranty management. (2) Riksbyggen can ensure a smooth
delivery throughout all regions by having the same common routines and by creating
the conditions for good cooperation. (3) Improvements can be implemented through
the improvement-cycle Plan-Do-Study-Act. Based on conclusions and analysis, six
improvement proposals were presented.

Key words: facility management, improvement, new production, process, project,
project handover, quality development, Riksbyggen.
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ge förslag på hur Affärsområde Bostad på Riksbyggen kan 

förbättra överlämning av nyproducerade bostäder till fastighetsförvaltning för att generera 

nöjdare kunder. De frågeställningar som användes är: (1) Hur kan Bostad förbättra 

överlämningen till Förvaltning? (2) Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av 

nyproducerade bostäder håller en jämn kvalitet i hela landet? (3) Hur kan förbättringar 

implementeras i processen? Förbättringsområdet består kort av att det inte finns samverkande 

processer, att mötet mellan de båda parterna inte fungerar optimalt och att överlämningen har 

visat sig fungera olika på olika platser inom Riksbyggen, vilket inte är bra för företaget som 

strävar mot gemensamma arbetssätt och rutiner. 

Den teori som arbetet vilar på är överlämning och implementering av projekt, möten, 

motivation, kontrakt, information, offensiv kvalitetsutveckling samt tidigare forskning om 

överlämning.  

De metoder som använts för att samla in material och framställa förbättringsförslag är 

benchmarking, dokumentär forskning, intervjuer, kategorisering, släktskapsdiagram samt 

matrisdiagram. 

Resultatet beskriver hur de åtta intervjupersonerna arbetar kring överlämningen kopplat 

till processkeden, några kvalitetsaktiviteter från ledningssystem kopplat till överlämningen, 

beskrivning av ett samverkansavtal och NKI resultat. 

Slutsatserna av analysen som besvarar frågeställningarna är följande: (1) Bostad kan 

förbättra överlämningen genom att initiera och planera, informera om resultatet, överföra 

kompetens, kvalitetshöja resultatet samt överlämna resultat och ansvar. De kan även skriva in i 

kontrakt vad Riksbyggen förväntar sig av entreprenör kring garantifelshantering. (2) Riksbyggen 

kan säkerställa en jämn överlämning genom att alla regioner har samma gemensamma rutiner och 

genom att skapa förutsättningar för ett bra samarbete. (3) Förbättringar kan implementeras genom 

att följa förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär. Baserat på slutsatser och analys 

presenterades sex förbättringsförslag. 

 

Nyckelord: förbättringar, förvaltning, kvalitetsutveckling, nyproduktion, process, projekt, 

riksbyggen, överlämning.  



 

Förord 

Examensarbetet hade inte varit möjligt att genomföra utan organisationen Riksbyggen 

som välkomnade mig och lät mig lära känna deras organisation. Tack till alla medarbetare som 

tog sig tid att svara på mina frågor, utan er hade det inte varit möjligt. Ett stort tack riktas även till 
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Forsberg, Universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, kvalitetsteknik som bidrog 

med stöd och tips på vägen. Nu är det upp till Riksbyggen hur de väljer att gå vidare med 

föreslagna förbättringsförslag. 

                  Visby Maj 2017 

                  Johanna Persson 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Bostadsbranschen är inte densamma som den under en lång tid har varit, under en tid 

har det byggts väldigt få bostäder i Sverige, men en snabbt ökande befolkning och 

digitalisering ställer nya krav på byggföretagens effektivitet. ”Den som slutar att bli bättre 

slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). För att hänga med i den snabba 

utvecklingen och konkurrera på marknaden krävs det att företagen ständigt försöker förbättra 

kvaliteten på egna produkter och processer. Inom bostadsbranschen drivs byggverksamhet 

ofta genom projekt och det är inte ovanligt att projekt misslyckas i slutskedena på grund av att 

ingen har planerat införandet eller överlämningen. Byggherren Riksbyggen har enligt en 

tidigare studie visat sig ha förbättringsområden inom just leverans av projekt, mer specifikt 

överlämning av nyproducerade bostäder till fastighetsförvaltning. Den här studien kommer 

handla om hur Riksbyggen kan förbättra sina arbetssätt vid överlämning av nyproducerade 

bostäder till förvaltning.  

1.2. Bakgrundsbeskrivning  

Området för examensarbetet är en följd av en förstudie för examensarbete i industriell 

teknik vars syfte var att undersöka, identifiera och prioritera förbättringsområden i en 

organisation. Organisationen som studerades i förstudien är Riksbyggen, vilka är en 

organisation i Sverige som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar bostäder (Riksbyggen, 

2017). Riksbyggens verksamhet är uppdelat i tre Affärsområden, Bostad, 

Fastighetsförvaltning och Fastighet. För en utförlig beskrivning av organisationen, se bilaga 1.  

Fokus i förstudien var på Affärsområde (AO) Bostad och processen med att utveckla 

bostäder. Förbättringsområdet som identifierades och prioriterades i förstudien har att göra 

med gränssnittet i huvudprocessen mellan AO Bostads och AO Fastighetsförvaltning 

processer. Delområdet som prioriterades och kommer behandlas i denna examensrapport är 

AO Bostads överlämning av nyproducerade bostäder till AO Fastighetsförvaltning.  

När ett hus är klart lämnas det över av AO Bostad till AO Fastighetsförvaltning, men i 

gränslandet när huset nästan är färdigt och det finns en del fel för att inte huset byggts rätt, ägs 

problemet av båda affärsområdena. I förstudien kom det fram att mötet och överlämningen 

mellan Bostad och Förvaltning på många ställen i landet inte fungerar helt optimalt, de förstår 

inte alltid varandras arbetssätt och kunden är den som hamnar i kläm om de båda inte kommer 

överens. En del processer i Bostad går över i Förvaltning, men det finns inga samverkande 

processer, de stämmer inte bra överens. Som organisation har Riksbyggen stora 
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förutsättningar att göra kunderna nöjda eftersom de både producerar bostäder och sedan 

förvaltar dem, de har kontakt med kunderna genom hela kedjan.  

Under 2016 fick en konsult tillsammans med en medarbetare på Riksbyggen i uppdrag 

att titta på problemet med samverkan mellan AO Bostad och AO Fastighetsförvaltning, de 

tittade på var problematiken ligger när det kommer till överlämning av nyproducerade 

bostäder. De båda utgick från processerna och upptäckte att det är två olika världar som möts. 

Samverkansprojektet ledde till en samverkansplan, men avstannade i slutskedena, vilket ledde 

till att planen aldrig infördes. Samverkansplanen skulle ge riktlinjer för de områden där 

affärsområdena behöver samverka för att tillsammans säkerställa nöjda kunder. Då 

Riksbyggen centralt inte kommit med en lösning på överlämningsproblematiken har specifika 

kontor och marknadsområden tagit saken i egna händer och kommit med egna lösningar för 

att effektivisera överlämningen och generera nöjdare kunder. Hur överlämningen fungerar 

varierar mellan olika marknadsområden, regioner och personer, men målet är att Riksbyggen i 

framtiden skall arbeta mer lika i hela landet.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ge förslag på hur Affärsområde Bostad på Riksbyggen kan 

förbättra överlämning av nyproducerade bostäder till Fastighetsförvaltning för att generera 

nöjdare kunder. 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Hur kan Bostad förbättra överlämningen till Förvaltning?  

2. Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av nyproducerade bostäder 

håller en jämn kvalitet i hela landet? 

3. Hur kan förbättringar implementeras i processen? 

1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar 

Antaganden i arbetet är att det finns skillnader i arbetssätt och rutiner ute på olika 

kontor i landet, Riksbyggens gemensamma rutiner och arbetssätt enligt ledningssystem är 

nödvändigtvis ingen sanning.  

Avgränsningar i arbetet är att rapporten endast berör Affärsområde Bostads 

överlämning av nyproducerade bostäder till Affärsområde Fastighetsförvaltning på 

Riksbyggen.  

Begränsningar i arbetet är generaliserbarheten. Det är inte möjligt att generalisera hur 

Riksbyggen arbetar med överlämningen i hela Sverige eftersom arbetssätten skiljer sig mellan 

olika kontor och marknadsområden. Resultatet speglar några medarbetares syn på 

överlämningen.  
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2. Teori 

2.1. Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1. Överlämning och implementering av projekt. Projekt är en arbetsform vars 

syfte är att leverera ett förutbestämt resultat vid en bestämd tidpunkt med hjälp av en tillfällig 

organisation (Tonnquist, 2016, ss. 16-20). Projekt drivs ofta enligt en given projektmodell 

som förtydligar ansvar och befogenheter, projektprocessen och dokumentation blir enhetligt 

samt att mål och krav blir mätbara. Ett projekt ställer krav på båda projektägaren och den 

mottagande organisationen, för att lyckas uppfylla kraven kan ett avtal tecknas (Tonnquist, 

2016, s. 52). När det är tänkt att projektet skall genomföras i nära samarbete är det viktigt att 

avtala om hur samarbetet skall se ut. När båda parter är överens om vad avtalet skall innehålla 

ska det konkretiseras i ett kontrakt som blir en grund till projektet.  

Efter produktion i ett projekt skall resultatet implementeras och det handlar enligt 

Tonnquist (2016, ss. 306-308) om att börja använda det resultat som projektet tagit fram, vad 

som ingår i implementeringen är beroende av projektets omfattning och karaktär. Vid 

implementeringen är det viktigt att vara tydlig och väl specificera vad som ska överlämnas till 

projektägaren, många projekt misslyckas i slutet på grund av att ingen planerat införandet. 

När utvecklingen av ett projekt är färdigt och resultatet ska överföras till projektägaren 

förändras förutsättningarna och i vissa fall kan det vara till projektets fördel att byta 

projektledare. Om det är planerat från början är det inget misslyckande för projektledaren att 

bli utbytt, syftet är att utnyttja resurser på det mest optimala sättet och låta projektledaren göra 

det den är bäst på. Att byta projektledare mitt i projektet kan även vara en risk, men det går att 

behålla kontrollen över projektet genom att ha en övergripande projektledare hela vägen som 

överlåter till delprojektledare att planera eller sköta implementeringen. Implementeringen av 

ett projekt bör planeras lika noggrant som resterande delar av projektet samt kommuniceras 

till alla berörda (Tonnquist, 2016, s. 310). Tonnquist presenterar några punkter som bör vara 

dokumenterade, granskade och godkända innan implementering, se tabell 1.  
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Tabell 1 

Dokumenterade, granskade och godkända punkter innan implementering (Tonnquist, 2016, s. 

310).  

Punkter före implementering 

Vem som är mottagare och därmed ansvarig för införandet 

Varför resultatet skall införas och vilket behov som ska mötas 

Förutsättningar för att införa projektets resultat 

Nulägesanalys med faktorer för och emot införandet 

Uppdatering av intressentanalysen med fokus på införandet  

Vad som ska vara utfört – S.M.A.R.T -mål 

Kravspecifikation för införandet 

Prioritering av vad som är viktigast att hålla – kvaliteten, tiden eller kostnaden 

Val av metod för att minimera störningar under införandet 

Hur och när resultatet skall införas 

Roller med väl definierade och fastlagda befogenheter och ansvar 

Budget som är nedbruten på aktiviteter och periodiserad 

När införandet ska vara avslutat och hur det ska godkännas 

Riskanalys med åtgärdsplan med fokus på införandet 

 

De som arbetar i ett projekt har ofta ett informationsförsprång och lever tankemässigt 

redan i den värld där projektets resultat är implementerat (Tonnquist, 2016, ss. 311-313). Det 

är viktigt att projektledaren inför en implementering förbereder introduktionsprogram och 

involverar slutanvändarna på ett tidigt stadium för att de skall känna sig informerade och 

delaktiga. En förståelse för projektets syfte krävs för att implementeringen skall bli lyckad. 

Det är även av största vikt att förankra projektet i organisationen, att få mottagarna att 

acceptera resultatet innan det är levererat eller implementerat.  

 Till skillnad från implementering handlar överlämning av ett projekt om att ansvaret 

för resultatet övergår från projektledaren till beställaren (Tonnquist, 2016, s. 314). 

Projektöverlämning är processen där beställaren tar över projektets resultat och uppdateras 

angående den nya produkten (Fuller, Valacich, & George, 2008, s. 446). 

Projektöverlämningen bör omfatta utbildning av dem som ska förvalta den nya produkten, 

tillräcklig upplärning, installering och stöd under en period framöver är nödvändigt för att 

säkerställa att produkten kan användas och tas om hand om (Fuller, Valacich, & George, 

2008, s. 415). Om projektledaren kontinuerligt hållit intressenterna informerade och projektet 

haft en fungerande ändringshantering bör överlämnandet inte möta några större problem 

(Tonnquist, 2016, s. 314). Om överlämningsrutiner skapats och följts redan från projektets 
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planeringsfas är det inte bara praktiskt utan har även psykologisk betydelse (Ortman, 1999, s. 

216). Att komma överens om ett tillvägagångssätt är lättare under planering eftersom 

individer tenderar att vara mer logiska och acceptera praktiska rutiner. Vid en överlämning 

eller implementering av ett projekt kan det finnas rädslor och försvarsmekanismer som kan 

försvåra överenskommelser om hur överlämningen eller implementering skall ske. Genom att 

skapa tydliga rutiner för alla typer av leveranser i ett projekt kan effektivitet och säkerhet för 

hela projektet öka. För att kommunicera och samordna i ett projekt är möten troligen en av de 

viktigaste arbetsformerna, men det är också en arbetsform som kan utvecklas mycket och ge 

stora effekter på projektets effektivitet (Ortman, 1999, ss. 205-207). En form av möte är 

informationsmöte och att informera är ett vanligt krav. Ett informationsmöte bör planeras och 

det är viktigt att målgruppen får rätt information, vad innebär informationen och hur lätt är 

den att förstå för målgruppen?  

Projektets karaktär avgör hur metoden för överlämnandet ser ut, men det brukar vara 

lämpligt att ta in en fristående besiktningsman som bedömer resultatet (Tonnquist, 2016, s. 

317). Det är lämpligt att ta fram ett leveransunderlag som projektledare och beställare kan gå 

igenom och bocka av vad som är uppfyllt eller måste åtgärdas. Vid en överlämning kan det 

vara många olika roller som skall överta ansvar för produkten, det är av största vikt att 

projektledaren ser till att berörda personer verkligen deltar i leveransfasen och har verifierat 

att de formellt tar över ansvaret (Ortman, 1999, s. 217). Ett projekt lämnas vanligen över med 

dokument och för att säkra dessa dokuments kvalitet bör de färdiga dokumenten granskas och 

lagras på fastställt media med rätt layout (Ortman, 1999, s. 220). Eventuella brister med 

dokumenten skall åtgärdas direkt och tillgängligheten ska vara anpassad till dem som skall 

använda dokumenten, dokumentationens läsbarhet bör av den anledningen testas av blivande 

användare.  

För att säkerställa projektets effektmål är det nödvändigt att förbereda hur resultatet 

skall förvaltas efter avslut (Tonnquist, 2016, ss. 318-319). Att förbereda för förvaltning kan 

handla om att ta fram en plan för hur förvaltningen skall gå till och bestämma en organisation 

som skall göra det. Förvaltningen är inte en del av projektet utan av linjeverksamheten och 

förvaltningsorganisationen är i många fall mottagare av projektet och dem som bör utbildas i 

projektets resultat. Att ta fram en plan för förvaltning bör ske före projektets avslut och 

förvaltningsmodellen består av processer, roller och ansvar samt dokument och mallar.  

Efter ett projekts avslut bör nyttan realiseras med en planerad och noga genomförd 

effekthemtagning, detta för att se om effektmålen uppnåtts (Tonnquist, 2016, s. 337). Det bör 

gå en tid innan nyttan med projektet kan mätas, men det bör bestämmas när och vem som är 
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ansvarig. För att mäta hur nöjda kunderna är av resultatet i ett projekt går det att använda sig 

av Prognoscentrets NKI-undersökning (Nöjd-kund-index) som kartlägger hur nöjda kunderna 

är och identifierar de viktigaste förbättringsområdena i verksamheten (Prognoscentret AB, 

2016). Prognoscentret använder sig av en internationell standard och därigenom kan varje 

företag jämföra sitt resultat med andra företag eller branscher. NKI undersöker vilka 

förväntningar kunden har innan köpet, hur de upplever prisvärdhet samt vilket produkt- och 

servicekvalitet företaget håller, vilket leder till detaljerad information om vad som påverkar 

kundens nöjdhet eller missnöje.  

2.1.2. Motivation. Motivationsteori kan sammanfattas i tre grundläggande former av 

motivation, inre motivation, instrumentell motivation och interaktiv motivation (Alvesson & 

Sveningsson, 2012, ss. 352-356). Det individorienterade perspektivet handlar om att 

motivation kommer från inre behov och drivkrafter. Instrumentella perspektivet på motivation 

betonar individens orientering mot att uppnå belöningar och undvika bestraffningar, genom de 

incitament som erbjuds går det således att påverka individens motivation att utföra något. 

Tanken bygger mycket på förväntansteorin som går ut på motivationsstyrka, det upplevda 

värdet hos ett visst mål samt en förväntan av sannolikheten att målet skall realiseras. 

Motivationsstyrkan blir en följd av hur individen upplever målet och bedömd sannolikhet för 

att prestationen i fråga leder till målet. Det interaktiva perspektivet på motivation handlar om 

att motivation uppstår i samspel mellan individ och omgivning, en individ motiveras av till 

exempel företagets normer, strategi och individers identitet. För att motivera individer i en 

organisation är det enligt Alvesson och Sveningsson (2012, s. 360) viktigt att beakta ett brett 

spektrum av behov och drivkrafter och att olika incitament är i sin ordning. Att ha 

befogenheter, ansvar och kunna påverka resultat är starkt motiverande, speciellt om det finns 

en tydlig relation mellan arbetsinsats och mätbart resultat. 

2.1.3. Kontrakt. Vid en upphandling med en leverantör måste det som skall 

upphandlas vara väl dokumenterat i en produktbeskrivning, som betraktas som en 

kravspecifikation (Tonnquist, 2016, s. 232). Det slutgiltiga underlaget måste vara så komplett 

och tydligt att inga oklarheter föreligger om vad som är med i upphandlingen, när leveranser 

skall ske och vilka övriga villkor som gäller.  När valet av leverantör är klart ska ett avtal 

tecknas för att skriftligen dokumentera det som avtalats och vad som gäller (Tonnquist, 2016, 

s. 234). När en arbetsgivare betalar ersättning för en persons tid i utbyte mot att ett bestämt 

arbete utförs är det en anställning (Aronsson, o.a., 2013, s. 111). Anställningskontraktet är ett 

dokument som beskriver villkoren för anställningen som de båda parterna kommit överens 

om. I ett kontrakt framgår både rättigheter och skyldigheter för såväl den anställde och 
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arbetsgivaren. Ett psykologiskt kontrakt rör hur parterna i relationen upplever och tolkar de 

villkor som gäller, vilka förväntningar de har på utbytet i relationen (Aronsson, o.a., 2013, s. 

116). Det händer att de två parterna i ett psykologiskt kontrakt har olika mening om vad det 

innehåller.  

2.1.4. Information. Information i sig tycks inte ge några kunskaper, men tillgång till 

information är en viktig förutsättning för organisatoriskt lärande (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2013, s. 167). Intranät har bidragit till att mängden information som är tillgänglig 

för medarbetarna kraftig har ökat, vilket ger dem en överblick över organisation och dess 

processer. Intranät kan vara positivt ur ett lärandeperspektiv, organisationsmedlemmarna har 

tillgång till information producerad av personer med olika erfarenheter, bakgrund och 

intressen, den informationen kan ge nya och andra perspektiv.  

2.1.5. Kvalitetsutveckling. Många företag och organisationer arbetar idag med 

kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten, ett sånt agerande utgör enligt Bergman 

och Klefsjö (2012, ss. 38-40) grunden till offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv 

kvalitetsutveckling kan ses som en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar 

för att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång, vilket kan uppfattas som ett 

ledningssystem. För att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling krävs ledningens ständiga och 

helhjärtade engagemang för kvalitetsfrågor (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 39). Ett 

framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling bygger på ett engagerat ledarskap för kvalitet 

och vilar på en kultur med grund i värderingarna: sätt kunderna i centrum, basera beslut på 

fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för 

delaktighet. Värderingarna som illustreras i figur 1 (s.8) kallas av Bergman och Klefsjö (2012, 

s. 40) för hörnstenar och det är viktigt att dessa hörnstenar samverkar i en organisation.   
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Figur 1: Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, ur Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) 

 

Första hörnstenen, att sätta kunderna i centrum är centralt i en modern syn på kvalitet 

då kvalitet värderas av kunderna och ska ställas i relation till deras förväntningar och behov 

(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 40-42). Det är oerhört viktigt att förstå kunden och dess 

perspektiv, det gäller inte bara den externa kunden utan även de interna kunderna, 

medarbetarna. Att ta hänsyn till och försöka uppfylla medarbetarnas behov skapar möjligheter 

att få nöjda externa kunder.  

Den andra hörnstenen i offensiv kvalitetsutveckling är basera beslut på fakta som 

handlar om att besluten som tas är väl underbyggda och inte baseras på slumpfaktorer 

(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 42-43). För att basera beslut på fakta måste olika typer av 

information samlas in, struktureras och analyseras.  I arbetet med att samla in, strukturera och 

analysera både verbal och numerisk information finns det olika verktyg som till exempel 

släktskapsdiagram, träddiagram och matrisdiagram som är effektiva.  

Den tredje hörnstenen i Bergman och Klefsjös (2012, s. 44) hörnstensmodell är att 

arbeta med processer. Processer består av ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som 

upprepas i tiden och målet är att tillfredsställa kundens behov men samtidigt använda så lite 

resurser som möjligt. En process stöds av en organisation bestående av människor, deras 

relationer och olika resurser. Ständig informationsåterföring mellan leverantörer, process och 

kund är nödvändig för att förstå leverantörs- och kundbehov i processen.    
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De externa kundkraven på kvalitet ökar ständigt och det medför att organisationer 

ständigt måste försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna och processerna (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s. 46). Den fjärde hörnstenen handlar om att arbeta med ständiga 

förbättringar och för att göra det är det viktigt att angripa problemen systematiskt, detta kan 

göras med så kallade förbättringscyklar (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 228-230). Ett exempel 

på en förbättringscykel är Planera-Gör-Studera-Lär som illustreras i figur 2.  

Figur 2: Förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär inspirerad av Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 46). 

När ett problem upptäcks är det viktigt att först fastställa den väsentligaste orsaken till 

problemet och bryta ned det i mindre och hanterbara problem, detta görs i första stadiet av 

förbättringscykeln, Planera. För att systematiskt tänka igenom potentiella anledningar till ett 

problem går det att i grupp använda olika förbättringsverktyg och sedan sammanställda data i 

ett diagram av någon form. Andra steget, Gör, består av att utse en arbetsgrupp som får 

ansvaret för att de föreslagna åtgärderna till problemet genomförs. Studera handlar om att 

studera effekterna av de åtgärder som vidtagits och se om det ledde till avsedd förbättring. Det 

sista steget i förbättringscykeln, Lär, säkerställer att organisationen hela tiden tar lärdom av 

förbättringsarbetet och ser till att liknande problem undviks nästa gång. Det är viktigt att 

analysera varför förbättringarna blev lyckade eller mindre lyckade och hur arbetet med 

problemlösningen fungerade för att nästa gång effektivisera förbättringsarbetet. Tanken med 

en förbättringscykel är att i förbättringsarbetet gå vidare till nästa problem och upprepa 

förbättringscykeln för ständiga förbättringar. I många fall kan små och enkla åtgärder ge 

dramatiska effekter på förhöjd kvalitet och minskade totalkostnader, utmaningen är att finna 

dessa åtgärder.  

Den femte hörnstenen för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att skapa förutsättningar 

för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48). Det är viktigt att organisationen på olika 

sätt underlättar för alla medarbetare att vara delaktiga, aktivt påverka beslut samt delta i 

Planera

GörStudera

Lär
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förbättringsarbetet. Viktiga nyckelord när det kommer till medarbetarnas delaktighet är 

kommunikation, delegation och utbildning. En medarbetare som ges förutsättningar att göra 

ett bra jobb, möjlighet att känna yrkesstolthet och uppmärksammas för sitt arbete kommer 

med största sannolikhet engagera sig och bidra till förbättringar på produkten och i 

processerna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 49). Det är inte bara medarbetarna i den egna 

organisationen som behöver få möjlighet att engagera sig i förbättringsarbetet, utan även 

leverantörer. Det har på senare år blivit vanligare att stora företag istället för att välja 

leverantören som ger det lägsta priset väljer att knyta till sig ett mindre antal leverantörer till 

sig och på så sätt ökar engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetande.  

Botten av hörnstensmodellen består av hörnstenen utveckla ett engagerat ledarskap 

och ett starkt och engagerat ledarskap är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) otroligt 

viktigt för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Hur chefer på olika 

nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation har visat sig vara väsentligt 

för medarbetarnas engagemang och delaktighet. Ett engagerat ledarskap vilar på synlighet och 

tydlighet i den egna organisationen, men även det personliga engagemanget i offensiv 

kvalitetsutveckling. En övertygelse om att offensiv kvalitetsutveckling kommer bidra till 

organisationens utveckling kan bara uppnås av egen kunskap och insikt om vad det handlar 

om, en övertygelse kan aldrig bygga på någon annans. Även vid förändringar är det viktigt att 

budskapet som kommuniceras backas upp av ledningens handlingssätt antingen muntligt 

och/eller skriftligt (Jacobsen, 2013, s. 218). 

Genom att arbeta med kvalitetsutveckling, kan kvalitetsbristkostnader förebyggas. 

Kvalitetsbristkostnader definieras som kostnader som orsakas av defekta enheter, förlorade 

försäljningsintäkter och ofullkomliga processer (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 71-72). 

Kvalitetsbristkostnader består av interna och externa felkostnader och dessa kostnader 

uppskattades 2012 att bestå av 10-30% av företagets omsättning. Det som kostar är att 

producera defekta enheter eller utföra tjänster så att omarbete eller ersättning krävs.  

2.2. Tidigare forskning/arbeten 

2.2.1. Överlämningsarenan. Hammar (2011) genomförde en studie avseende projekt- 

och förvaltningsuppdrag av IT-system vars övergripande syfte var att bidra till en fördjupad 

förståelse för hur en överlämning från projektorganisation till en förvaltningsorganisation kan 

genomföras. Hammar undersöker två olika överlämningar som skiljer sig åt och konstaterar 

att förutsättningar och vilka aktiviteter som genomförs i en överlämning beror på ett antal 

faktorer, vilka är (Hammar, 2011, s. 135): 
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1. Typ av verksamhet 

2. Karaktär på projektuppdraget 

3. Mottagande förvaltningsorganisation  

4. Bemanning av projekt- respektive förvaltningsorganisation 

5. Leveransmodell 

Hammar introducerar även begreppet överlämningsarena som syftar på överlämningen mellan 

projekt- och förvaltningsorganisationen där aktörer möts för att planera, utbyta information 

samt överlämna resultat och ansvar (Hammar, 2011, ss. 143-146). I överlämningsarenan 

identifieras två kategorier som anses vara viktiga för att öka förutsättningarna för en lyckad 

överlämning, och det är former för interaktion och de aktiviteter som skall genomföras. Med 

former för interaktion avses hur projekt- respektive förvaltningsorganisation integrerar med 

varandra, hur de samspelar i överlämningsarenan. När det kommer till aktiviteter berör 

författaren initiera och planera överlämningen, informera om resultatet, överföra kompetens, 

kvalitetshöja resultatet och överlämna resultat och ansvar, vilka illustreras i figur 3.  

 

Figur 3: Överlämningsprocess (Hammar, 2011, s. 144). 

 

Aktiviteten Initiera och planera överlämningen handlar om att involvera den mottagande 

förvaltningsorganisationen i god tid innan avslut och planera de aktiviteter som behöver 

genomföras före överlämningen (Hammar, 2011, s. 144). Planering beskrivs med fördel i 

form av en överenskommelse som bör beskriva vad som överlämnas, tidsplan för aktiviteter 

samt vilka aktörer som är ansvariga för respektive aktivitet. Informera om resultatet handlar 

om att förvaltningsledare fortlöpande skall få information om projektets leverans och resultat, 

det ger förvaltning möjlighet att uppskatta hur resultatet påverkar förvaltningsuppdraget. 

Aktiviteter informera om resultatet stödjs av Pigoski och Cowden (1992) som menar att tidigt 

involvera förvaltningsorganisationen är det mest centrala i en överlämning. Aktiviteten att 

överföra kompetens syftar till att utbilda förvaltningsorganisation i resultatet från projektet, 

författaren menar att förvaltningsorganisation skall få nödvändig information innan leverans 

och ansvaret överlämnas (Hammar, 2011, ss. 147-149). Från den dagen som förvaltning har 

övertagit ansvaret de åtagit sig skall de ha kunskap för att utföra de förvaltningsaktiviteter de 

åtagit sig att utföra enligt förvaltningsuppdrag. Aktiviteten kvalitetshöja resultatet handlar om 

att höja kvaliteten på dokumentation genom att säkerställa att systembeskrivningar är 
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framtagna och aktuella, bristfällig dokumentation kan leda till höga förvaltningskostnader vid 

rättningar och vidareutveckling. Den sista aktiviteten som Hammar har identifierat är 

överlämna resultat och ansvar, vilket avser den formella överlämningen mellan de ledande 

rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen. Överlämningen eller överlämningarna bör 

vara formaliserade så förvaltningsledaren får möjlighet att godkänna resultatet, 

”handskakningen” bör dokumenteras så det inte råder något tvivel om att ansvaret för 

resultatet är överlämnat. Om initiering och planering sker i god tid innan överlämning ökar 

möjligheterna för en lyckad överlämning där leveranserna är godkända och granskade.  

3. Arbetets genomförande - metod 

För att möta syftet och besvara frågeställningar har inspiration hämtats från intern 

benchmarking. Benchmarking, även kallat processjämförelse är en metod som använts för att 

förbättra en process. Grundidén i en intern benchmarking består av att göra en noggrann 

jämförelse mellan en process eller arbetsmetoder i den egna organisationens med en identisk 

eller liknande process i en annan del av organisationen (Sandholm, 1995, s. 190). En 

processjämförelse handlar inte om att kopiera utan om att reflektera över varför lösningarna 

fungerar i deras sammanhang och hur detta kan översättas till den egna organisationen. 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 478) presenterar en jämförelseprocess som illustreras i den 

vänstra delen av figur 4 och kan beskrivas i de sex stegen: Planera-Sök- Studera-Analysera-

Anpassa-Förbättra.  

Figur 4: En modell inspirerad av benchmarkingmodellen i Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 478), med beskrivning av vad som är genomfört i varje steg.  
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Figur 4 över benchmarking har legat till grund för hur studien har planerats och 

genomförts, den högra delen av figuren beskriver övergripande vad som gjorts i varje steg av 

modellen. Benchmarking är en metod som används för att förbättra en process eller arbetssätt 

och passar därmed in bra med studiens syfte att komma med förslag på hur Riksbyggen kan 

förbättra överlämning av nyproducerade bostäder till förvaltning. I studien har arbetssätt på 

några olika platser i Sverige undersökts genom en kvalitativ studie och jämförts med varandra 

och den centrala processen i ledningssystemet. En kvalitativ studie innebär att kvalitativa data 

har använts för att hämta information och analysera hur Riksbyggen arbetar med sin 

överlämning av nyproducerade bostäder till förvaltning. Kvalitativa data har formen av ord 

och visuella bilder och förknippas med forskningsmetoder som intervjuer, dokument och 

observation (Denscombe, 2016, s. 383). En kvalitativ inriktning används med fördel när 

problemet handlar om att tolka och förstå människors upplevelser (Patel & Davidson, 2011, s. 

14). Studien går ut på att undersöka och förbättra hur en organisation arbetar, vilket betyder 

att det i huvudsak är arbetssätt som undersökts och för att göra det är det nödvändigt att prata 

med medarbetarna i organisationen. För att generera, bearbeta och analysera information har 

därmed verbala analyser och kvalitativa metoder använts. En induktiv ansats, även kallad 

teorigenererande ansats har även använts för att inhämta teori och analysera resultatet. En 

induktiv ansats betyder att Riksbyggens arbetssätt har studerats utan att först ha förankrat 

undersökningen i teorier och teorier har istället utformas utifrån den insamlade informationen, 

alltså utifrån resultatet (Patel & Davidson, 2011, s. 23). I praktiken betyder det att 

datainsamlingen har skett innan valet av teori för rapporten och teorier används för att 

förklara det som kommit fram. 

3.1. Datainsamlingsmetod 

3.1.1. Datainsamlingsmetoder. För att samla in data har främst två metoder använts, 

vilka är dokumentär forskning och intervjuer. Dokumentär forskning är en social 

undersökning med dokument som datakälla och dokument kan förekomma i olika varianter 

som skriven text, digital kommunikation och visuella källor (Denscombe, 2016, s. 319). 

Insamlandet av dokumentär data skedde via Riksbyggens ledningssystem och material som 

skickades från handledare samt en intervjuperson. Materialet bestod främst av processkartor 

och checklistor, men även övergripande information om Riksbyggen och information om 

Stockholms samverkansavtal. Det insamlade materialet användes initialt till att förbereda 

inför kommande intervjuer och bekanta sig med processen, men blev även en del av 

jämförelseprocessen. 
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3.1.2. Intervjuer. Utöver dokumentär forskning har datainsamlingen skett via 

intervjuer, vilket är en teknik som bygger på att ställa frågor (Patel & Davidson, 2011, s. 73). 

Innan intervjupersoner bokades genomfördes ett möte med en konsult som varit inblandad i 

ett tidigare projekt att förbättra överlämning av nyproducerade bostäder på Riksbyggen. Möte 

med konsulten och material från tidigare intervjuer i förstudien har använts som 

ingångsvärden till studien och intervjuer. Till intervjuerna gjordes ett urval där åtta personer 

med olika befattningar intervjuades. Den grundläggande principen för att göra ett urval till en 

intervju är att producera rimligt träffsäkra fynd utan att behöva samla in data från alla i 

undersökningsgruppen (Denscombe, 2016, s. 64). I studien har urvalet varit subjektivt, vilket 

betyder att ett litet antal personer handplockats med hjälp av organisation utifrån relevans och 

erfarenhet av ämnet (Denscombe, 2016, s. 74). Ett subjektivt urval ger förutsättningar att få 

den bästa informationen genom att människor som med största sannolikhet har lämplig 

erfarenhet och kunskap deltar i studien. Handledare kontaktade ett antal personer som 

antingen arbetade som projektledare eller inom förvaltningen, alltså medarbetare som på ett 

eller annat sätt varit inblandade och arbetat i en överlämning. De medarbetare som godkände 

sitt deltagande kontaktades för tidsbokning. Två intervjuer genomfördes via videosamtal och 

resterande via telefon under en period på tre veckor. Intervjuer som följde intervjufrågor tog i 

genomsnitt 20 minuter. De två intervjuerna via video skiljde sig något i frågor från de övriga 

och var lämpligt att ha via video istället för telefon. Anledningen till att digitala medel 

användes var för att intervjupersonerna sitter på andra orter och resor var av olika anledningar 

inte möjligt. Sju av åtta intervjuer genomfördes med ljudupptagning efter godkännande av 

intervjuperson och sammanfattades vid ett senare tillfälle. En intervju kunde inte genomföras 

med ljudupptagning av tekniska skäl, men omfattande anteckningar fördes under intervjun. 

Innan varje intervju gjordes en kort introduktion av utbildningen och intervjuns syfte. 

3.1.2. Intervjufrågor. Två aspekter måste beaktas när frågor används för att samla 

information och de två aspekterna är grad av standardisering och grad av strukturering (Patel 

& Davidson, 2011, s. 75). Tanken var att samtliga intervjuer skulle genomföras med hög grad 

av standardisering eftersom helt standardiserade intervjuer underlättar jämförelse och 

generalisering (Patel & Davidson, 2011, s. 76). Vid helt standardiserade intervjuer ställs 

likalydande frågor i samma ordning till alla intervjupersoner. Sex av åtta intervjuer blev i 

slutändan standardiserade, medans två av dem hade låg grad av standardisering. Anledningen 

till skillnaden var att två intervjuer till stor del handlade om ett specifikt avtal inom området, 

men de standardiserade frågorna användes till viss del även här. Samtliga intervjuer bestod av 

öppna frågor, vilket betyder att frågorna hade låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 
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2011, s. 76). Tanken med öppna frågor var att få ut så mycket information som möjligt av 

varje fråga och inte styra resultatet. Intervjufrågorna formulerades i en intervjuguide som 

användes under intervjuerna och återfinns i bilaga 2.  

3.2. Dataanalys 

Den första information som samlas in i en studie är vanligtvis svår att överblicka, 

vilket betyder att informationen behöver bearbetas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 

140). Bearbetningen av det insamlade materialet under intervjuerna började med att samtliga 

intervjusvar från alla intervjupersoner klistrades in i ett dokument under ett tema kopplat till 

varje intervjufråga. Första kategoriseringen blev vertikalt efter intervjufrågor och horisontellt 

efter affärsområde för att samla alla svar i ett dokument. Bostad har en process för att utveckla 

nya bostäder som är uppdelat i sex skeden och nästa steg bestod av att försöka få in 

intervjusvar under dessa processkeden. Det som efter nedskärningar och bearbetning inte 

hörde hemma under ett processkede samlades under en kategori som fick namnet rutiner. 

Materialet delades in i processkeden för att lättare jämföra med gemensamma arbetssätt och 

för att enkelt följa processen. Anledningen till att svaren även kategoriserades horisontellt 

efter affärsområde var för att visa på eventuella skillnader i syn på överlämningen som 

affärsområdena har. Den slutgiltiga kategoriseringen blev enligt tabell 2 och arbetet fortsatte 

med att korta ned informationen till en sammanhängande och beskrivande text. Den 

beskrivande texten blev till kortare punkter för överskådlighetens skull och presenteras i 

resultatet, se bilaga 3 för närmre beskrivning av varje kategori. 

Tabell 2 

Tabell som användes för att slutgiltigt kategorisera det insamlade intervjumaterialet. 

Kategori Bostad Förvaltning 

Skede 1 & 2   

Skede 3 &4   

Skede 5   

Skede 6  

 

 

Rutiner   

 

Dataanalysen fortsatte med att kort beskriva Riksbyggens gemensamma rutiner när det 

kommer till överlämningen utifrån de dokument och processbeskrivningar som hämtats från 

ledningssystem. Det som valdes ut och presenteras är Bostads nyproduktionsprocess samt 

kvalitetsaktiviteter och viktiga steg som direkt nämner förvaltningen i varje processkede.  

En del från intervjuerna valdes att läggas separat och har inte bearbetats i tabeller. Det 

som inte bearbetades var information om ett nytt samverkansavtal i Stockholm som ännu inte 
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är helt i drift. Två av intervjuerna kretsade mycket kring avtalet och för att skilja det 

materialet från aktuella arbetssätt i landet redovisas avtalet separat. Den sista delen av 

resultatet bestod av NKI (Nöjd-kund-index) resultat kopplat till respektive region i 

Affärsområde Bostad som hämtades från Prognoscentret och sammanställdes i en tabell. NKI 

resultaten presenterades för att visa på skillnader i resultat mellan olika regioner och mellan 

två olika mätperioder.  

3.2.1. Analys av resultat. 

I analys av resultat strukturerades resultatet av intervjuerna upp i släktskapsdiagram 

för att se på vad som är viktigt i respektive skede, se figur 6 (s. 29). Ett släktskapsdiagram kan 

användas för att strukturera stora mängder verbala data enligt någon form av naturligt 

släktskap (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486). I ett släktskapsdiagram illustreras associationer 

snarare än logiska samband. Presenterat material från intervjuer strukturerades upp i ett 

släktskapsdiagram för varje processkede där punkter som associeras med varandra lades ihop 

i ett område som sedan fick en rubrik efter vad området handlade om. Vanligtvis innehåller 

arbetet med släktskapsdiagram tre faser, en divergerande, en bearbetande och en 

beslutsfattande (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 488-489). I den divergerande fasen tas alla 

möjliga åsikter som berör området upp, i den bearbetande fasen ordnas och struktureras 

åsikterna och till sist bestäms i den beslutsfattande fasen vilka områden som skall arbetas 

vidare med. Den divergerande fasen bestod av att samla ihop intervjupersonernas åsikter och 

intervjusvar, vilket presenterades i resultatet. Det insamlade materialet strukturerades i den 

bearbetande fasen upp i olika områden efter associerat släktskap och beslutsfattande fasen 

kommer upp i analysen. Områdena kopplat till varje processkede består av samlade tankar 

från både Bostad och Förvaltning, där görs ingen skillnad mer än att varje punkt har ett 

nummer som kopplas till resultattabellerna. En sammanställning av släktskapsdiagrammen 

presenteras i analysen.  

Efter släktskapsdiagram jämfördes några kvalitetsaktiviteter i rutiner med 

sammanställda resultatet av släktskapsdiagram och varje skede analyserades med teori. En 

form av matrisdiagram användes för att visa på samband mellan ett antal lösningsförslag och 

problemområden de skulle lösa. Ett matrisdiagram kan användas för att åskådliggöra logiska 

samband mellan till exempel problem och lösningsförslag (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 492). 

3.3. Reliabilitet och validitet 

3.3.1. Reliabilitet. En undersöknings reliabilitet, även kallat tillförlitlighet handlar om 

att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014, s. 63). Ett angreppssätt eller metod bör för att ha hög tillförlitlighet vara oberoende av 
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undersökare och i vissa fall undersökta enheter. Tillförlitligheten till resultatet som kom ur 

intervjuerna är delvis ganska hög, specifikt för intervjuerna som följde intervjuguide. 

Intervjuerna som var standardiserade har högre tillförlitlighet än de ostrukturerade eftersom 

de var mer oberoende av undersökare och delvis kanske undersökta enheter. Tillförlitligheten 

kan påverkas mycket i kvalitativ forskning eftersom forskarens jag tenderar att vara nära 

knutet till datainsamlingstekniken, speciellt vid intervju (Denscombe, 2016, s. 411). För att 

säkerställa reliabiliteten vid en intervju måste det gå att granska forskningsprocessen för att en 

annan forskare skall kunna genomföra samma undersökning och få liknande resultat. Om en 

annan person intervjuat samma personer med liknande frågor hade resultatet mest troligt blivit 

ungefär detsamma. Att fler än en medarbetare berättade ungefär samma sak tyder på en viss 

tillförlitlighet. Valet att inte transkribera intervjuerna utan föra övergripande anteckningar kan 

ha påverkat resultatets tillförlitlighet negativt, det är lättare att uppfatta fel eller misstolka. En 

annan faktor som kan ha påverkat tillförlitligheten är valet att genomföra intervjuerna via 

video och telefon, intervjuer ansikte mot ansikte kanske hade gett annorlunda resultat. 

Eftersom deltagarna har chansen att förbättra företagets och sina egna arbetssätt till det bättre 

kanske de ser nyttan i studien och verkligen svarar ärligt på frågorna, det och att de var 

positiva till min studie höjer tillförlitligheten.  

3.3.2. Generaliserbarheten. Generaliserbarheten hänvisar till möjligheten att tillämpa 

resultatet på andra exempel av företeelsen och i studier som bedrivs på till exempel en enskild 

arbetsplats är det sällan resultatet bidrar till mer generella insikter (Denscombe, 2016, s. 188). 

Eftersom studien bygger på en specifik organisation och några arbetsplatser är det svårt att 

generalisera resultatet. Det kanske går att generalisera inom organisationen eftersom det 

bygger på gemensamma arbetssätt och några intervjuer visade på liknande arbetssätt, men inte 

ens där går det att generalisera resultatet helt.  

3.3.3. Validitet. En definition av validitet, även kallat trovärdighet, är ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

När det kommer till kvalitativa undersökningar är det inte lätt att bedöma resultatets 

trovärdighet, men det finns några åtgärder att ta till för att hjälpa till att övertyga läsaren om 

trovärdigheten (Denscombe, 2016, s. 410). De tre åtgärderna är respondentvalidering, 

grundade data och triangulering. Respondentvalidering går ut på att undersökaren återvänder 

till deltagarna med resultatet och kontrollerar om det stämmer. Resultatet har tyvärr inte 

kontrollerats av deltagarna, men har kontrollerats av handledare på företaget. Den andra 

åtgärden som är grundade data är en av fördelarna med kvalitativa undersökningar och menas 

med att fynden grundats i fältarbete och empiriska data, vilket bidrar till resultatets 
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trovärdighet. Triangulering som är den sista åtgärden går ut på att använda kontrasterande 

datakällor för att öka tilliten till att insamlade data är på rätt spår. Insamlade data från 

intervjuer med olika medarbetare och från organisationens ledningssystem är jämförda med 

varandra, vilket ger fler perspektiv och ökar trovärdigheten. Ytterligare en faktor som stärker 

trovärdigheten och ger fler perspektiv är att medarbetarna som intervjuats arbetat olika länge 

på Riksbyggen, arbetar på olika nivå, sitter på olika orter samt antingen lämnar över eller tar 

emot projektet. När det kommer till dokumenterade källors validitet måste den fastställas 

genom att utvärdera dokumenten i förhållande till fyra grundläggande kriterier (Denscombe, 

2016, s. 326). Kriterierna består av autenticitet, representativitet, innebörd och trovärdighet. 

De dokument som använts kommer direkt från organisationen, är fullständigt, har en tydlig 

innebörd och upplevs ha riktigt innehåll, vilket medför att de dokumentära källornas validitet 

är hög.  

3.4. Etiska ställningstaganden 

Patel och Davidson (2011, s. 63) presenterar i sin bok fyra olika krav kopplade till 

etiska överväganden på forskning, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att forskaren skall 

informera deltagarna om forskningens syfte, samtyckeskravet menar att deltagarna har rätt att 

bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet handlar om anonymitet och bevarande 

av uppgifter medan nyttjandekravet syftar på att insamlade uppgifter om enskilda personer 

endast får användas till forskningens ändamål. I studien har hänsyn tagits till samtliga etiska 

överväganden. Genom att innan intervjuerna informera deltagarna om vad arbetet syftar till 

har hänsyn tagits till informationskravet. Samtyckeskravet uppfylls då alla deltagare godkänt 

sin medverkan genom att via mail tacka ja till en intervju. Potentiella deltagare har haft 

möjlighet att tacka nej av olika skäl och har då inte deltagit. Konfidentialitetskravet handlar 

om anonymitet och inga namn kommer att nämnas i rapporten, ingen mer än studenten vet 

vad enskilda deltagare har sagt. Insamlade uppgifter från intervjuer om medarbetare och 

företag kommer endast användas i ändamål som har med studien att göra, vilket betyder att 

hänsyn till nyttjandekravet tas. 

Objektivitet ses ofta som opartiskhet och saklighet, vilket i sin tur betyder att en 

person söker beskrivning som inte är kopplad till en annan persons perspektiv och att kända 

fakta redovisas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 64). Objektivitet kan även syfta på 

neutralitet och balans i det som söks och redovisas. Neutralitet i en undersökning innebär att 

utredaren inte medvetet undertrycker det som talar emot egen uppfattning eller överbetonar 

gynnsamma fakta. Balans syftar på förmågan att inse existensen av andra perspektiv än det 
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egna. I aktionsforskning är forskaren sannolikt inte objektiv eller opartisk eftersom de tydligt 

är inriktade på att lösa problem som människor ställs för i deras arbetsmässiga eller 

vardagliga aktiviteter och dessa människor har egenintresse i resultatet (Denscombe, 2016, s. 

190). Det är alltså svårt att vara opartisk och neutral i utvecklingsarbeten, men för att 

motverka det har endast informationen i det medarbetarna sagt på intervjuerna och de 

insamlade dokumenten används. I analysprocesserna har verktygen och teorierna fått styrka 

eller motverka resultat. För att vara opartiskt har ett försök gjorts att belysa olika perspektiv 

på resultat för att komma fram till föreslagna förbättringar som grundas i teorier och tidigare 

forskning. En relation till företaget finns sedan innan, men inte kopplat till den process som 

belyses i arbetet.  

 3.5. Metoddiskussion 

Det första metodvalet som gjordes var att genomföra undersökningen i en form av 

Benchmarking. Benchmarking användes för att strukturera upp undersökningen som skulle 

leda fram till förbättringsförslag. Som metod fungerade det bra, processer och arbetssätt 

jämfördes och resultatet blev förbättringsförslag. När det kommer till datainsamling användes 

dokumentär forskning och intervjuer. Dokument fanns det gott om, det svåra var att välja ut 

vad som skulle presenteras och användas för en analys. Intervjuer är en metod som använts 

förut och den brukar fungera bra för att ta reda på hur olika personer arbetar och vad deras 

upplevelser kring ett ämne är. En nackdel var att telefon och video behövde användas, det 

ultimata hade varit att intervjua ansikte mot ansikte, men resultatet av intervjuerna upplevs 

blivit bra ändå.  

Analysen av det insamlade materialet från intervjuer kategoriserades under 

processkeden kopplat till respektive yrkesgrupp för att se på eventuella skillnader. 

Kategoriseringen ledde till att materialet kunde beskrivas utifrån hur medarbetarna arbetar i 

respektive processkede och underlättade en jämförelse med materialet från dokumenten som 

endast kort beskrev utvalda delar. För att analysera materialet användes släktskapsdiagram där 

de olika processkedena delades in i olika områden som beskriv respektive skede. 

Släktskapsdiagrammet underlättade den fortsatta analysen och uppfyllde sin funktion i att 

strukturera stora mängder av verbal information. Det sista analysverktyget som användes var 

en variant av matrisdiagram för att se samspelet mellan eventuella förbättringsförslag och de 

områden som ansågs vara viktigast att prioritera för en lyckad överlämning. 
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4. Resultat  

4.1. Gemensamma arbetssätt 

Riksbyggens Affärsområde Bostad har en process som är uppdelad i sex skeden, 

affärsutveckling, projektutveckling, projektering och säljstart, producera, inflyttning och 

förvaltning och garanti. De sex skedena beskriver hur Riksbyggen utvecklar nya bostäder, 

från markförvärv till att förvaltningen helt tar över den nyproducerade bostaden. Riksbyggens 

projektutvecklingsprocess illustreras övergripande i figur 5 med en presentationsbild av 

processen.  

Figur 5: Riksbyggens projektutvecklingsprocess, tillhandahållen av handledare på företaget.  

 

Processen och tillhörande aktiviteter presenteras och beskrivs i Riksbyggens 

ledningssystem där alla medarbetare kan gå in. I ledningssystem finns kvalitetsaktiviteter 

beskrivna under respektive skede och bland dessa aktiviteter finns aktiviteter där projektledare 

enligt rutin skall involvera fastighetsförvaltningen. Vid en presentation om ledningssystem 

och nyproduktionsprocessen presenterades viktiga steg i respektive skede, de steg som direkt 

nämner fastighetsförvaltning presenteras i tabell 3 tillsammans med kvalitetsaktiviteter som 

nämner fastighetsförvaltning. Bland övergripande rutiner som berör båda affärsområdena 

finns även en gränsdragningslista som visar vem som har ansvar för vad i processen. 
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Tabell 3 

Kvalitetsaktiviteter och viktiga steg i respektive processkede som direkt nämner deltagande av 

fastighetsförvaltning.  

Skede Kvalitetsaktiviteter som nämner 

fastighetsförvaltning 

Viktiga steg enligt presentation som 

nämner fastighetsförvaltning 

Skede 1  Bilda projektteam och planera för samverkan 

med fastighetsförvaltning. 

Skede 2 Projektteammöte – uppstart skede 2 med 

projektteam och Fastighetsförvaltning.  

Arbeta med projektteam, samverka med 

fastighetsförvaltning. 

Skede 3 Projektteammöte - uppstart Skede 3 med 

projektteam och Fastighetsförvaltning. 

Protokoll från samgranskning av handlingar 

(ritningar, beskrivningar mm) upprättat (utförd 

av MO chef och annan PL samt 

fastighetsförvaltning) 

 

Arbeta med projektteam, samverka med 

fastighetsförvaltning 

Skede 4 Protokoll från samgranskning av handlingar 

(ritningar, beskrivningar mm) upprättat (utförd 

av MO chef och annan PL samt 

fastighetsförvaltning) 

Offert fastighetsförvaltning uppdaterad (vid ev 

förändringar) 

 

Arbeta med projektteam, samverka med 

fastighetsförvaltning. Organisera arbete med 

kundteam. 

Skede 5 Projektteam möte - uppstart Skede 5 med 

projektteam och Fastighetsförvaltning (Etappvis 

övergång till kundteam) 

Genomgång resultat besiktning med Förvaltning 

(KUA) 

Introduktion till förvaltningen genomförd, samt 

hantering av garantifel beslutad 

 

Övergång från projektteam till kundteam 

(Samverka med fastighetsförvaltning) 

Överlämna till fastighetsförvaltning 

Upprätta och överlämna dokumentation till 

kund (BRF, EGH) och fastighetsförvaltning. 

Skede 6 AO Bostad (PL) medverkar i kundteam 

(Samverkan Bostad - FF) 

Uppföljning av handlingsplan (SWOT) 

(Förvaltningens arbete med kunden) genomfört 

Beslut avseende omfattning av 5-års besiktning 

(Brf Styrelse och Fastighetsförvaltning) 

 

 

Arbeta med kundteam (Samverka med 

fastighetsförvaltning) Handlingsplan 

”kundresan” (mot NKI 2) 

4.2. Arbetssätt ute i landet 

Efter intervju med åtta medarbetare framkom följande resultat presenterat i tabell 4 till 

tabell 7 (ss. 22-25) om hur fyra projektledare respektive fyra förvaltare arbetar med 

överlämningen. Resultatet av intervjuerna är uppdelat i de sex processkedena samt rutiner. 
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Tabell 4 

Bostad respektive Förvaltnings arbetssätt gällande överlämning av nyproducerade bostäder i skede 1 och 2 i processen. 

 

  

Kategori Bostad Förvaltning  

Skede 

1&2  

1. Förvaltningen går i vissa projekt in från dag ett och är med i hela 

processen, med på projektteamsmöten där de går igenom checklistor 

och stämmer av. Med och bestämmer praktiska bitar i tidiga skeden. 

2. Förvaltningen vill ha olika system på olika platser, det är otydligt 

centralt vad de ska använda.  

3. En ort har utvecklat handbok som innehåller förvaltningens synpunkter 

i ett projekt, hjälpmedel för att undvika raka missar och få med viktiga 

punkter i ett projekt.  

4. Projektledare tror förvaltning vill vara med tidigt i projekten, men blir 

inte alltid formellt inbjuden och har inte alltid tjänat pengar på att delta 

på möten. Nytt system gör att förvaltning kan lägga tid i projekt och får 

betalt, men betalar sämre att arbeta internt än externa uppdrag.  

5. Bra om inte bara projektledare har koll och att alla parter informeras.  

6. Möten om projektet tenderar ofta att handla om sälj och inte 

förvaltning. 

7. Hur stor påverkningsgrad förvaltning har i projekten varierar. 

8. Bra om förvaltning är medveten om och förstår projektföreskrifter, 

förstår varför vissa beslut tas.  

9. Upp till projektledare om förvaltningen skall bjudas in, bör vara med i 

rutiner.  

10. Viktigt att förvaltning kommer in tidigt i projekten innan upphandling, 

efter upphandling är det dyrt att göra ändringar.  

11. Några marknadsområden har nykundsförvaltare som ansvarar för att ta 

emot projekt, andra marknadsområden varierar ansvarig.  

  

12. Förvaltning går på vissa platser in från uppstartsmöte 

och får tycka till om val av installationer med mera. Har 

tjatat länge om att få vara med, en projektledare gjorde 

dem delaktiga och andra projektledare tog efter.  

13. Förvaltning vill vara med under byggprocess för att 

påverka olika val, har blivit bättre.  

14. Kommer förvaltning in för sent i ett projekt är pengarna 

satta och de kan inte påverka. 

15. Önskar att någon från förvaltningen får delta och 

komma med synpunkter, behöver inte vara specifikt 

dem.  

16. Har hänt att förvaltning blivit bortglömda och fått en sen 

inbjudan. 

17. Fördel om förvaltning är informerade för att svara på 

kundernas frågor.  

18. Finns process som beskriver nyproduktion där Bostad 

och Förvaltning är med.  

19. Förvaltning sitter med på projektteamsmöten två till tre 

år innan inflytt, dels för att lära sig om projektet men 

även tycka till.  

20. Vissa marknadsområden har utsedd nykundsförvaltare, 

svårt ekonomiskt på mindre kontor.  
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Tabell 5 

Bostad respektive Förvaltnings arbetssätt gällande överlämning av nyproducerade bostäder i skede 3, 4 och 5 i processen. 

Kategori Bostad Förvaltning  

Skede 3&4  1. En eller flera representanter från förvaltning sitter med på 

projektgruppsmöten.  

2. På projektgruppsmötena pratar de löpande om projektet och hur det 

går, är med och bestämmer ramarna för projektet.  

3. Förvaltning är med på besiktningen.  

4. Projektmöten en gång i månaden där förvaltning deltar, får 

information och påverkar.  

5. Bra om förvaltning får vara med på byggmöten i något skede 

för att påverka allmänna utrymmen med mera, men det är 

inte alltid så.  

6. Ett år innan inflytt hettar det till där det ska skrivas avtal, 

välja låssystem och bestämma annan detaljinformation. Det 

förs en dialog mellan produktionsansvarig, förvaltning och 

projektledare.  

7. Att sitta på samma kontor är en fördel för samarbetet. 

8. Blir alltid en informationstapp någon gång under byggåren 

då medarbetare slutar och det kommer nya.  

Skede 5 - 

inflyttning 

1. Överlämningen vid inflytt blir betydligt enklare om förvaltning varit 

delaktiga i processen. Riksbyggen kan då hela huset eftersom båda 

parter varit med från början. 

2. Det som lämnas över till förvaltning är projektpärm, drift och skötsel, 

avtal, garantier och ritningar med mera.  

3. Dokumentation lämnas över i form av pärmar eller USB minnen.  

4. En projektledare gör upp en inflyttningsplan och aktivitetsplan om 

hur de ska hantera inflyttningen och vad de ska ha för olika träffar 

och infomöten.  

5. Garantiförvaltaren är med och presenterar sig för att skapa en relation 

till de boende. 

6. Hur överlämningen ser ut i projekten är väldigt personberoende. 

7. Överlämningen består ibland endast av att ett antal pärmar lämnas 

över till förvaltning, men då är inte alltid förvaltning mottaglig.  

8. Bra om rätt människor får info och att det är tydligt vad bostad 

respektive förvaltning ansvarar för före och efter inflytt. 

9. Generellt är projektledare trötta på projektet i slutet och vill helst bara 

lämna över snabbt, få en underskrift och avsluta projektet. 

Projektledaren har ofta ett annat projekt som är i uppstartsfasen och 

vill hellre ta tag i det.  

10. Vid inflytt har projektledare, sälj och förvaltning ett antal 

aktiviteter med kund, och ansiktet mot kund ändras från 

Bostad till Förvaltning.  

11. På vissa ställen är inflytt första mötet med kunden för 

förvaltningen och det är vid inflytt som förvaltningsavtal 

kickar igång med bostadsrättsföreningen.  

12. Förvaltningen tar inte över projektet helt förrän sex månader 

efter inflyttning. 

13.  Överlämningen är ibland så att projektledare gör sin 

avlämning och försvinner, förvaltning blir kvar och skall ta 

hand om garantifrågor.  

14. Det är väldigt personberoende hur överlämningen sker.  

15. Projektledare tar fram handlingar som lämnas över till 

boende och förvaltning.  

16. Förvaltning får under besiktning en genomgång av teknik, 

den genomgången är av varierande kvalitet.  

17. Dokumentation i forma av fysiska pärmar, USB eller CD-

skivor lämnas över till förvaltning och kund.  

18. Alla förvaltare tycker inte de tar emot några dokument från 

Bostad.  
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Tabell 6 

Bostad respektive Förvaltnings arbetssätt gällande överlämning av nyproducerade bostäder i skede 6 i processen. 

Kategori Bostad Förvaltning  

Skede 6 - 

Garantitid 

1. Projektledare ansvarar för projektet under garantitid men har ofta 

en överenskommelse med förvaltning som utser en ansvarig. 

2. Garantiansvarig förvaltare tar emot felanmälan, bedömer om det är 

garantifel eller inte och skickar vidare garantifel till entreprenör 

som får återkoppla till förvaltning att ärendet är åtgärdat.  

3. Återkoppling från entreprenör till kund anses vara är ett problem.  

4. Vissa entreprenörer har organisationer som sköter ärendena, och 

hanteringen är personberoende. 

5. Inom tre veckor måste garantifel anmälas till entreprenören. 

6. Ärenden kan ta lång tid då även entreprenören måste prata med ett 

antal personer i sina led.  

7. Oavsett om det är ett litet eller stort ärende kan det ta två månader 

innan det händer något och det måste förmedlas till kunderna.  

8. En projektledare försöker medvetet jaga entreprenören medan de 

är kvar på arbetsplatsen, när de lämnat tar allt längre tid.  

9. En projektledare ställer krav på att entreprenören presenterar en 

organisation som tar hand om felanmälningarna efter 

slutbesiktning, det skrivs in i kontraktet.  

10. En projektledare betalar förvaltningen för den tid de lägger ned på 

garantifel.  

11. En projektledare har gjort en deal med förvaltningen att de fixa 

enkla garantifel själva upp till en viss summa. Fakturan går till 

projektledare som i sin tur tar med summan till en ekonomisk 

upphandling med entreprenör.  

12. Förvaltaren bör ha frihet att åtgärda fel själv, har med varumärket 

att göra.  

13. I Stockholm kommer de börja med att förvaltning får åtgärda 

småfel upp till en viss bekostnad och att det skrivs in i kontrakt 

med entreprenör. Finns en risk att några ärenden inte blir betalda, 

värt om kunden blir nöjd.  

14. En medarbetare skall testa i sina projekt att garantifel som inte är 

akuta inte hanteras förrän efter sex månader vid besiktning. 

Besiktningsman bedömer anmälningarna som kommit in och 

kunderna förväntar sig ingen åtgärd innan dess.  

15. Lokala utbildningsinsatser har genomförts kring bedömning av 

garantifel. 

16. Efter inflytt har förvaltning en resa på åtminstone fem år med 

kund där projektledare fortfarande är ytterst ansvarig för 

besiktningar och komplexa garantifel, men vardagsdialogen 

handlägger förvaltare medan entreprenören ska åtgärda garantifel.  

17. Projektledare är inte alltid med på föreningsstämmor eller 

kundmöten efter inflyttning, finns ingen tydlig rutin över det. 

18. Första fem åren inkluderat garantihantering är otroligt viktigt.  

19. Garantifel hanteras i samtliga fall av förvaltningen där den 

boende anmäler till Riksbyggen Dag och Natt, ärendet kommer 

som en serviceorder till någon på förvaltningen, de bedömer om 

det är ett garantifel och skickar till entreprenör. Vissa har en 

utsedd person som alltid tar emot felanmälningar, andra varierar. 

20. Det varierar hur lång tid det tar att åtgärda och återkoppla felet.  

21. En medarbetare tror att återkoppling och åtgärd går snabbare om 

förvaltning varit delaktig tidigt, träffat entreprenören och påpekat 

hur viktigt det är med snabbt återkoppling och åtgärd.  

22. Beroende på entreprenör och utsedd ansvarig för att hantera 

garantidel fungerar det olika bra med garantifelshanteringen. Är 

det någon som är van att hantera ärenden går det fortare.  

23. Det är svårt att få entreprenör att jobba snabbt och serviceinriktat 

mot kund.  

24. Det är inte alltid utvald entreprenör förstår att Riksbyggen kan få 

lida av det tar tid med åtgärd och återkoppling. 

25. Det kan bli tydligare hur bedömning av garantifel ska gå till.  

26. Det kan ta flera veckor eller månader innan entreprenör åtgärdar 

fel och ibland sker ingen återkoppling.  

27. Om entreprenör inte åtgärdar snabbt får förvaltningen stå för att 

inget händer. 

28. Det har varit diskussioner på minst två ställen om att lägga till en 

summa i projektet för att förvaltning skall kunna åtgärda småfel 

själva direkt, och att det upphandlas med entreprenör.  

29. Vissa projektledare vill gärna släppa projektet tidigt och 

förvaltning får ligga på för att få svar om frågetecken om huset 

och området.  
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Tabell 7 

Bostad respektive Förvaltnings kommentarer gällande Riksbyggens rutiner.  

Kategori PL Bostad Förvaltning  

Rutiner 1. Nyckeln till hela överlämningsprocessen är att ha rutiner och 

sedan följa dem, involvera de personer du skall samarbeta 

med så får du en bra överlämning.  

2. Det anses vara otydligt enligt rutiner hur samarbete mellan 

Bostad och Förvaltning samt garantiförvaltning skall 

fungera. Projektledarna har projektledarens verktyg, men det 

är inget som förvaltningen jobbar med.  

3. Det har under en tid varit lite rörigt vilka dokument som 

skall användas och det har lett att varje kontor haft sina egna 

arbetssätt.  

4. Göteborg har en rutin gällande samarbetet mellan Bostad 

och Förvaltning, tar upp vad som gäller, att förvaltning skall 

vara med tidigt och utveckla projekten samt vad som gäller 

vid överlämning och garantitid. 

5. Olika tydligt hur en överlämning skall gå till enligt rutiner.  

6. Det är personberoende hur rutinerna efterföljs.  

7. I början upplevs gemensamma rutiner otydligt, två medarbetare 

fick ingen introduktion.  

8. Rutiner i ledningssystem blir tydligare med tiden och ju mer de 

används.  

9. Det anses viktigt att det är tydligt vem som skall göra vad när det 

är så många inblandade i kedjan.  
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4.3. Samverkansavtal i Stockholm 

I Stockholm kom det för något år sedan upp att eftermarknad i projekt tog lång tid och 

skapade stress hos medarbetarna, efter det började diskussionerna om att det borde finnas någon 

form av överlämning som inte bara innebär att ett antal pärmar lämnas över från projektledare till 

Förvaltning. Marknadsområde Göteborg visade sig ha kommit ganska långt och hade ett avtal 

mellan Bostad och Förvaltning som gällde hela processen. Marknadsområde Stockholm tog vid 

och gjorde Stockholmsmodellen av avtalet som skall täcka samarbetet mellan Affärsområdena 

från projektets start till slut. Samverkansavtalet i Stockholm blev klart i början på 2017 och var 

vid intervjutillfället ännu inte infört, men påskrivet av Affärsområde Bostad och av Affärsområde 

Fastighetsförvaltning. En intervjuperson tror att samarbetet internt och överlämningen handlar 

om förväntningar, de båda parternas förväntningar överlappar inte alltid varandra och det skapar 

problem. Tanken med avtalet är att försöka bli tydligare och inte låta överlämningen vara lika 

personberoende som den under en period har varit.  

Samverkansavtalet berör vad Förvaltning respektive Bostad ansvarar för innan, under och 

efter inflytt. En del av avtalet är att båda parter skall närvara vid teammöten och 

uppföljningsmöten. Byggherrerollsprocessen och gränsdragningslista beskriver hur Bostad och 

Förvaltning ska jobba enligt det nya avtalet. Gränsdragningslistan beskriver ansvarsområden och 

aktiviteter där både Bostad och Förvaltning är inblandade och måste samverka. Tanken med 

gränsdragningslista är att det skall bli enklare för de båda parterna att mötas, inför en 

överlämning skall de veta vad de kan förvänta sig av den andre parten. Om Förvaltningen gör 

aktiviteterna i gränsdragningslistan får de skicka en faktura på projektet. Om Riksbyggen hade 

lämnat över till en annan organisation hade det inte varit något konstigt att skicka en faktura för 

nedlagt arbete i projektet, men eftersom det är samma företag tänker projektledare lätt att de bara 

kan komma på möten eftersom det är samma företag. En annan del av avtalet är en prislista, 

syftet med den är att Förvaltning skall få betalt för tid de lägger ned i projektet. Tidigare har de 

inte alltid fått betalt för tiden de lagt ned på teammöten eller felanmälningar. En annan del av 

avtalet är att Förvaltning upp till en viss summa skall kunna åtgärda garantifel själva på 

entreprenörens bekostnad, om förvaltning själva kan åtgärda fel snabbt blir kunden nöjd och 

behöver inte vänta.  

Avtalet kommer vara i ständig förändring och flera versioner kommer att utvecklas. I 

början kommer representanter från Bostad och Förvaltning träffas två gånger per år för att 
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uppdatera avtalet. Vid intervjutillfälle har alla marknadsområdes chefer och projektledare fått en 

dragning om vad avtalet handlar om och chans att komma med synpunkter. Nästa steg blir att 

implementera tillämpbara delar i pågående projekt samt i alla de projekt som drar igång. 

Projekten är så långa att om implementering inte görs snart kommer förbättringarna falla i 

glömska. Avtalet kommer att utvecklas i drift, det är svårt att förändra processer som pågår i fem 

till sju år eftersom allt redan är ritat och upphandlat. Grunden med ett avtal är att sätta ned foten 

och inte prata runt problemet, många tycker att överlämningen bör bli bättre, men ingen gör 

något. 

4.4. NKI resultat 

Varje år mäts NKI inom Riksbyggen. Prognoscentret mäter hur nöjda kunderna är vid inflytt 

respektive hur nöjda de är två år senare. Resultatet av NKI mätningen 2017 illustreras i tabell 8 

för att visa på spridningen mellan regionerna och mellan de två olika mätningstillfällena. 

Tabell 8 

NKI 2017 på Riksbyggen för respektive region inom AO Bostad. 

Region NKI inflytt 2017 NKI Garanti 2017 

Stockholm/ 

Uppland 

72 66 

Syd 74 75 

Väst 68 60 

Öst 78 76 
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5. Analys 

5.1. Hur kan Bostad förbättra överlämningen till Förvaltning? 

Efter produktion i ett projekt skall resultatet implementeras och det handlar enligt 

Tonnquist (2016, ss. 306-308) om att börja använda det resultat som projektet tagit fram, vad som 

ingår i implementeringen är beroende av projektets omfattning och karaktär. Det är vanligt att 

projekt misslyckas i slutet för att ingen planerat införandet av projektet. Implementering eller 

införande handlar i Riksbyggens fall om att kunden bestående av bostadsköparen flyttar in i den 

färdiga bostaden. Överlämning av ett projekt handlar till skillnad från implementering om att 

ansvaret från projektledare till beställaren övergår från projektledare till beställaren (Tonnquist, 

2016, s. 314). Projektöverlämning är processen där beställaren tar över projektets resultat och 

uppdateras angående den nya produkten (Fuller, Valacich, & George, 2008, s. 446). På 

Riksbyggen både bygger och förvaltar bostäder, vilket betyder att beställaren består av 

Riksbyggen och överlämnandet sker internt till Fastighetsförvaltningen och den skapade 

bostadsrättsföreningen. Överlämningen på Riksbyggen består av att bostadsrättsföreningen tar 

över ansvaret av fastigheten och AO Fastighetsförvaltning tar över ansvaret att förvalta den 

nyproducerade fastigheten. Överlämningen kan bestå av mer än bara tillfället när projektets 

resultat lämnas över. Hammar (2011) introducerar begreppet överlämningsarena som syftar på 

överlämningen mellan projekt- och förvaltningsorganisation där aktörer möts för att planera, 

utbyta information samt överlämna resultat och ansvar. Av den anledningen kan det vara viktigt 

att titta på hela processen och inte bara den fysiska överlämningen. Efter intervjuer med 

medarbetare på Riksbyggen framkom det att det finns saker i överlämningen som fungerar bra 

respektive mindre bra, vilka strukturerades upp med hjälp av ett släktskapsdiagram i olika 

områden som beskriver vad varje skede handlar om enligt intervjuer. Ett samlat 

släktskapsdiagram över varje processkede presenteras i figur 6.
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Figur 6: Samlat släktskapsdiagram med samtliga processteg, egen figur med verktyg från Bergman och Klefsjö (2012, s. 486)
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5.1.1 Gemensamma arbetssätt vs arbetssätt 

För att se om de beskrivna rutiner och arbetssätt stämmer överens med faktiska arbetssätt 

hos medarbetarna gjordes en enkel jämförelse mellan presenterade kvalitetsaktiviteter och viktiga 

steg i respektive processkede med punkter samlade i släktskapsdiagrammet i figur 6. Jämförelsen 

presenteras i tabell 9 och visar om aktiviteter och steg i varje skede stämmer överens med punkter 

i släktskapsdiagram eller inte.  
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Tabell 9 

En jämförelse mellan processbeskrivna kvalitetsaktiviteter, viktiga steg och punkter i släktskapsdiagram.  

Skede Kvalitetsaktiviteter som nämner 

fastighetsförvaltning 

Viktiga steg enligt presentation som 

nämner fastighetsförvaltning 

Överenstämmelse med punkter i 

släktskapsdiagram 

Skede 1  Bilda projektteam och planera för samverkan 

med fastighetsförvaltning. 

Framgår inte 

Skede 2 Projektteammöte – uppstart skede 2 med 

projektteam och Fastighetsförvaltning.  

Arbeta med projektteam, samverka med 

fastighetsförvaltning. 

Personberoende, Förvaltning ibland med på 

projektteamsmöten 

Skede 3 Projektteammöte - uppstart Skede 3 med 

projektteam och Fastighetsförvaltning. 

Protokoll från samgranskning av handlingar 

(ritningar, beskrivningar mm) upprättat (utförd 

av MO chef och annan PL samt 

fastighetsförvaltning) 

Arbeta med projektteam, samverka med 

fastighetsförvaltning 

Personberoende, förvaltning ibland med på 

projektteamsmöten 

Skede 4 Protokoll från samgranskning av handlingar 

(ritningar, beskrivningar mm) upprättat (utförd 

av MO chef och annan PL samt 

fastighetsförvaltning) 

Offert fastighetsförvaltning uppdaterad (vid ev 

förändringar) 

Arbeta med projektteam, samverka med 

fastighetsförvaltning. Organisera arbete med 

kundteam. 

Framgår inte helt. Överlämning är 

personberoende och somliga projektledare 

samverkar med fastighetsförvaltning 

Skede 5 Projektteam möte - uppstart Skede 5 med 

projektteam och Fastighetsförvaltning (Etappvis 

övergång till kundteam) 

Genomgång resultat besiktning med Förvaltning 

(KUA) 

Introduktion till förvaltningen genomförd, samt 

hantering av garantifel beslutad 

Övergång från projektteam till kundteam 

(Samverka med fastighetsförvaltning) 

Överlämna till fastighetsförvaltning 

Upprätta och överlämna dokumentation till 

kund (BRF, EGH) och fastighetsförvaltning. 

Överlämning är personberoende, stämmer 

överens med somliga projektledares arbetssätt  

Skede 6 AO Bostad (PL) medverkar i kundteam 

(Samverkan Bostad - FF) 

Uppföljning av handlingsplan (SWOT) 

(Förvaltningens arbete med kunden) genomfört 

Beslut avseende omfattning av 5-års besiktning 

(Brf Styrelse och Fastighetsförvaltning) 

Arbeta med kundteam (Samverka med 

fastighetsförvaltning) Handlingsplan 

”kundresan” (mot NKI 2) 

Personberoende, projektledare medverkar inte 

alltid på kundmöten, inte alltid aktiv i 

kundteam. 
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Jämförelsen i tabell 9 visar att överlämningen på Riksbyggen är personberoende, vilket 

gör att gemensamma arbetssätt inte stämmer överens i samtliga fall. Intressant är att 

kvalitetsaktiviteter från processbeskrivningar inte stämmer helt överens med presenterade viktiga 

steg i de olika skedena. Det kan tyda på att Riksbyggen vill jobba på ett sätt, men att rutinerna 

inte är tillräckligt tydliga. Om Riksbyggen till exempel vill att projektledare skall planera för 

samverkan med Förvaltning i skede ett, då kanske det bör vara tydligt i projektföreskrifter. Hur 

Riksbyggen arbetar och kan förbättra respektive skede analyseras vidare nedan kopplat till 

respektive processkede.  

5.1.2. Skede 1&2. I släktskapsdiagrammet i figur 6 sorterades resultatet av intervjuer med 

medarbetare upp i olika områden som i processkede ett och två består av Delaktighet & 

Information, Påverkan på projekt, Ansvarig samt Processbeskrivningar. De olika områden 

innehåller både saker som upplevs fungera bra, men även sådant som medarbetarna upplever kan 

bli bättre. Eftersom områdena kom fram i ett släktskapsdiagram baserat på medarbetarnas 

upplevelser, kan de tänkas vara värda att titta närmare på.  

Delaktighet och information. Det största området enligt släktskapsdiagram är Delaktighet 

& Information, vilket i stora drag handlar om att förvaltning antingen är med eller vill vara med 

på möten tidigt i projektet för att få information, men att de av olika anledningar inte alltid får 

eller är det. Hammar (2011, ss. 143-146) identifierar två kategorier som anses vara viktiga för att 

öka förutsättningar för en lyckad överlämning, den ena är de aktiviteter som skall genomföras. 

Samtliga aktiviteter presenteras i figur 3. Den första aktiviteten som Hammar nämner är Initiera 

och planera överlämningen och handlar om att involvera den mottagande 

förvaltningsorganisationen i god tid innan avslut samt planera de aktiviteter som behöver 

genomföras före överlämning. Pigoski och Cowden (1992) stödjer iden och menar att det mest 

centrala i en överlämning är att tidigt involvera förvaltning. Tonnquist (Projektledning, 2016, ss. 

318-319) menar att det är viktigt att tidigt i projektet förbereda för hur resultatet skall förvaltas. 

Förvaltning involveras på några platser tidigt i projektet, men alla verkar inte planera aktiviteter 

som skall genomföras. En punkt i processkede fem nämner att en aktivitetsplan tas fram för 

inflytt, men inte för överlämning. Planering av överlämning görs med fördel i form av en 

överenskommelse som beskriver vad som skall överlämnas, tidsplan för aktiviteter samt vem som 

är ansvarig för vad (Hammar, 2011, s. 144). Hammars förslag på planering liknar 
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gränsdragningslista nämnt i Marknadsområde Stockholms samverkansavtal som beskriver 

aktiviteter som Bostad respektive Förvaltning ansvarar för innan och efter inflyttning.  

De som arbetar i ett projekt har ofta ett informationsförsprång och det är viktigt att 

projektledaren inför ett införande involverar slutanvändarna på ett tidigt stadium för att de skall 

känna sig informerade och delaktiga (Tonnquist, 2016, ss. 311-313). På Riksbyggen finns det fall 

där förvaltning involveras tidigt, men även fall där de inte involveras förrän senare i processen. 

Oavsett om de är inbjudna eller inte, så är medarbetarna överens om att de vill vara med och att 

det är en fördel för kunden om de är informerade. En hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är att 

sätta kunderna i centrum, vilket handlar om att det är viktigt att förstå både den interna och den 

externa kunden, medarbetarna (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 40-42). Genom att ta hänsyn till 

och uppfylla medarbetarnas behov skapar det möjlighet till att få nöjda externa kunder. Om 

förvaltning ses som en kund och får sina behov av delaktighet och information uppfyllda kan det 

i sin tur skapa nöjda externa kunder. En annan hörnsten i Bergman och Klefsjös (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 48) hörnstensmodell är skapa förutsättningar för delaktighet, vilken betonar 

vikten i att organisationer underlättar medarbetare att vara delaktiga och aktivt påverka beslut.  

Det är upp till projektledare att bjuda in förvaltning och det har hänt att de fått sen inbjudan eller 

inte blivit inbjudna. När förvaltning har blivit inbjudna tenderar projektmöten att handla om sälj 

och inte förvaltning, det är viktigt att Förvaltning får rätt information. Möten är en av de 

viktigaste arbetsformerna för att kommunicera och samordna i ett projekt och informationsmöten 

måste planeras så att målgruppen får rätt information (Ortman, 1999, ss. 205-207).  

Tidigare har det varit så att förvaltning inte alltid har fått betalt för att delta på 

projektmöten, vilket kan vara en anledning till att de inte alltid dykt upp. Det instrumentella 

perspektivet på motivation är ett sätt att motivera på, vilket handlar om att motiveras av att få 

belöningar och undvika bestraffningar (Alvesson & Sveningsson, 2012, ss. 352-356). Två andra 

sätt är inre motivation och interaktiv motivation vilka handlar om att motivation kommer från 

inre behov och drivkrafter samt samspel mellan individ och omgivning. Det är inte säkert att 

anledningen till att Förvaltning ibland inte dyker upp på projektmöten tidigt beror på att de inte 

får betalt, det kan vara att de av olika skäl inte motiveras att gå. Motivationsstyrka i det 

instrumentella perspektivet på motivation blir en följd av hur individen upplever målet och 

bedömd sannolikhet för att prestationen i fråga leder till målet (Alvesson & Sveningsson, 2012, 

ss. 352-356). Om förvaltning har som mål att påverka projektet, men inte ser att de kommer ha 
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möjlighet att påverka på mötet, ja då kanske de väljer att inte gå. Enligt Alvesson och 

Sveningsson (2012, s. 360) är det viktig att beakta ett brett spektrum av behov, drivkrafter och 

olika incitament för att motivera medarbetarna. Kanske Riksbyggen måste tänka om när det 

kommer till hur de samverkar och motiverar respektive parter, motivera projektledare att bjuda in 

förvaltningen och motivera förvaltaren att gå på mötena. Om det finns en tydlig relation mellan 

arbetsinsats och mätbart resultat kan det vara starkt motiverande att ha ansvar, befogenheter och 

kunna påverka resultat, vilket leder vidare till nästa område i släktskapsdiagrammet.  

Påverkan på projekt. Ett annat område i släktskapsdiagrammet är Påverkan på projekt 

och berör punkter som handlar om Förvaltning har möjlighet att påverka projektet och om de får 

gehör. Ortman (1999, s. 216) menade att det är lättare att komma överens om ett tillvägagångssätt 

under planering av projektet eftersom individer tenderar att vara mer logiska och acceptera 

praktiska rutiner. Av den anledningen kan det vara lämpligt att involvera Förvaltning under 

planering för att det då är enklare att komma överens och påverka projektet, men även att få alla 

att arbeta tillsammans mot samma mål. Om förvaltning kommer in för sent i projektet är det 

svårare och dyrt att ändra, vilket gör att de inte kan påverka. Att basera beslut på fakta anses vara 

viktigt inom kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 42-43) och genom att ta in 

förvaltningens åsikter om vad för produkter som fungerar bra i praktiken kan projektledare ta mer 

faktabaserade beslut.  

Processbeskrivningar. Det tredje området i släktskapsdiagrammet handlar om 

Processbeskrivningar, vilket berör projektföreskrifter och att det är bra om Förvaltning är 

medveten om dessa. Om överlämningsrutiner skapats och följts redan från projektets 

planeringsfas är det inte bara praktiskt utan har även psykologisk betydelse (Ortman, 1999, s. 

216). Riksbyggen har projektföreskrifter som projektledare använder, vilka även involverar 

förvaltning, men förvaltning är ofta inte medvetna om dessa. Om Förvaltning blir medveten om 

projektföreskrifter och har möjlighet att vara med när de projektanpassas, kommer de vara mer 

benägna att acceptera resultatet senare. En förståelse kring projektföreskrifter kan även påverka 

området Påverkan på projektet eftersom de får en förståelse kring varför projektledare kanske 

väljer en annan lösning är deras. En annan möjlighet är att projektledare tillsammans med 

förvaltning planerar överlämningen redan tidigt i projektet då Ortman (Ortman, 1999, s. 216) 

menar att tydliga rutiner för leveransen i ett projekt kan öka effektivitet och säkerhet för hela 

projektet. 
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Ansvarig. Det sista områden identifierat i släktskapsdiagrammet är Ansvarig och handlar 

om att några marknadsområden på Riksbyggen har utsedda Nykundsförvaltare som är ansvariga 

för att starta upp nya förvaltningsuppdrag. Tonnquist (2016, s. 310) presenterar några punkter 

som bör vara dokumenterade, granskade och godkända innan implementering av projekt och en 

av dessa punkter berör vem som är mottagare och ansvarig för införandet. För att veta vem som 

skall ta emot projektet och vara ansiktet mot kund från förvaltningens sida vid inflytt kan det vara 

en fördel att ha en nykundsförvaltare som alltid arbetar mot nya kunder och får rutin på det. 

Nykundsförvaltare kan då vara med under hela processen och har vid inflytt lärt känna både 

bostaden och kunden.  

5.1.3. Skede 3&4. Resultatet under skede tre och fyra handlar enligt släktskapsdiagram i 

figur 6 om områdena Delaktighet & Information och Samarbete.  

Delaktighet och information. Likt skede ett och två handlar Delaktighet &Information 

om att Förvaltning antingen är eller vill vara representerade på projektgruppsmöten under 

projektering och produktion. Under projektgruppsmötena får medarbetarna veta hur det går och 

medbestämma ramarna för projektet. Det är bra om förvaltning får vara med på byggmöten för att 

påverka valet av till exempel trapphus. När projektledaren kontinuerligt hållit intressenterna 

informerade och projektet haft en fungerande ändringshantering bör överlämnandet inte möta 

några större problem (Tonnquist, 2016, s. 314). För att säkerställa en bra överlämning handlar det 

i skede tre och fyra om att informera och involvera förvaltningen i processen. Den andre viktiga 

aktiviteten som Hammar (Hammar, 2011, s. 144) presenterar för att få till en bra överlämning är 

Informera om resultatet som handlar om att förvaltningsledare fortlöpande skall få information 

om projektets leverans och resultat. När förvaltning får information har de möjlighet att uppskatta 

hur resultatet påverkar förvaltningsuppdraget. Bergman och Klefsjö (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 49) menar att viktiga nyckelord när det kommer till medarbetarnas delaktighet är 

kommunikation, delegation och utbildning. Information i processen sker genom kommunikation 

och utbildning och är viktiga bitar för att medarbetarna skall känna sig delaktiga. Information ger 

inte i sig alltid några kunskaper, men tillgång till information är en viktig förutsättning för 

organisatoriskt lärande (Heide, Johansson, & Simonsson, 2013, s. 167). Även om information 

inte alltid leder till kunskap hos förvaltningen är det viktigt av organisatoriska skäl. Tonnquist 

(2016, s. 313) menar även att en förståelse för projektets syfte krävs för att implementering av 

projektet skall bli lyckad och att det är av största vikt att förankra projektet i organisation, att 
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mottagarna accepterar resultatet innan det är levererat och implementerat. Att ha med Förvaltning 

i tidiga skeden kan vara en fördel senare i projektet för både Riksbyggen och för kunden som 

köper bostaden. När inflyttnings- och överlämningsdagen är framme kommer Förvaltning vara 

mer förberedda på att ta emot projektet om de har involverats i processen, Riksbyggen kan då 

hela projektet. Hammar (2011, s. 144) samt Pigoski och Cowden (1992) menar som nämnt 

tidigare att informera och involvera förvaltningen tidigt och kontinuerligt är viktigt för en lyckad 

överlämning. Hammars aktivitet kring att Initiera och planera överlämningen är även central i 

processkede tre och fyra, det handlar om att planera i god tid innan avslut.  

Samarbete. Området Samarbete handlar om att det är en fördel för samarbetet att sitta på 

samma kontor. Den andra kategorin som Hammar (2011, s. 143) identifierar som viktig är former 

för interaktion, hur de båda parterna samspelar. Att dela kontor kan öka förutsättningar för ett bra 

samspel mellan Bostad och Förvaltning. 

5.1.4. Skede 5. Resultatet under skede fem handlar enligt släktskapsdiagram i figur 6 om 

områdena Projektöverlämning, Dokumentation och Inflytt. 

Projektöverlämning. Det är under skede fem som inflytt sker och stora delar av projektet 

överlämnas till förvaltning, vilket gör att första området i släktskapsdiagram handlar om 

Projektöverlämning. Projektöverlämning berör punkter som handlar om hur överlämningen kan 

ske och att det är väldigt personberoende. I en studie över överlämningsarenan konstaterar 

Hammar (2011, s. 135) att förutsättningar och vilka aktiviteter en överlämning består av beror på 

ett antal faktorer vilka är typ av verksamhet, karaktär på projektuppdraget, mottagande 

förvaltningsorganisation, bemanning av projekt- respektive förvaltningsorganisation och 

leveransmodell. Att en överlämning är personberoende är egentligen inte så konstigt, både vad 

som lämnas över, vem som tar emot, vilka personer som arbetar i processen och vilken 

leveransmodell som används påverkar hur överlämningen blir. Typ av verksamhet är oftast sig lik 

på Riksbyggen eftersom det är samma organisation, men resterande punkter varierar.  

Vid en överlämning kan det vara många olika roller som skall överta ansvar för 

produkten, det är av största vikt att projektledaren ser till att berörda personer verkligen deltar i 

leveransfasen och har verifierat att de formellt tar över ansvaret (Ortman, 1999, s. 217). En 

medarbetare menar att det är bra om rätt människor får info och att ansvarsfördelningen före och 

efter inflytt är tydligt, då många parter är involverade är det extra viktigt. Det nämndes tidigare 

att Hammar identifierat fem aktiviteter som anses vara viktiga för en bra överlämning, den tredje 
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aktiviteten som Hammar (2011, s. 147) identifierar är Överföra kompetens. Aktiviteten Överföra 

kompetens syftar till att utbilda i projektets resultat och delge nödvändig information till 

förvaltningsorganisation innan ansvaret över projektet överlämnas. När förvaltning övertagit 

ansvaret de åtagit sig skall de ha kunskap att utföra de förvaltningsaktiviteter de åtagit sig enligt 

förvaltningsuppdrag. Implementeringen av ett projekt bör planeras lika noggrant som resterande 

delar av projektet samt kommuniceras till alla berörda (Tonnquist, 2016, s. 310). Överlämning 

vid inflytt tenderar att bli enklare om Förvaltning varit delaktiga i processen, därför är det viktigt 

att planera och kommunicera med Förvaltning i hela processen. Många projekt misslyckas i slutet 

på grund av att ingen planerat införandet och det kan undvikas genom tydlig plan och 

specifikation över vad som lämnas över.  

Projektledare tenderar generellt att vara trötta på projektet i slutet och vill gärna lämna 

över snabbt, helst bara lämna över några pärmar och avsluta eftersom de ofta har ett annat projekt 

som är i uppstartsfasen. När utvecklingen av ett projekt är färdigt och resultatet ska överföras till 

projektägaren förändras förutsättningarna, det kan i vissa fall vara till projektets fördel att byta 

projektledare (Tonnquist, 2016, s. 306). Om det är planerat från början är det inget misslyckande 

för projektledaren att bli utbytt, syftet är att utnyttja resurser på det mest optimala sättet och låta 

projektledaren göra det den är bäst på. För att undvika en hastig projektöverlämning av 

anledningen att projektledare är trött på projektet kan det vara en fördel för Riksbyggen att ha 

speciella överlämningsprojektledare som förutbestämt tar över i slutskedena. Det kan vara en risk 

att byta projektledare, men genom att ha en övergripande projektledare hela vägen som överlåter 

till delprojektledare att planera och sköta överlämningen kan det undvikas (Tonnquist, 2016, s. 

308).  

Dokumentation. Området Dokumentation handlar om vad för dokumentation som lämnas 

över till Förvaltning och att det sker i antingen fysiska pärmar, på USB minnen eller CD-skivor.  

Ett projekt lämnas vanligen över med dokument och för att säkra dessa dokuments kvalitet bör de 

färdiga dokumenten granskas och lagras på fastställt media med rätt layout (Ortman, 1999, s. 

220). Dokument som lämnas över vid projektleverans på Riksbyggen är i olika form och lagras 

på olika sätt beroende på vem som lämnar över och tar emot. För att säkerställa kvaliteten på 

dokumenten som lämnas över bör Riksbyggen fundera på hur de vill att dokumenten skall se ut 

och lagras. Den fjärde viktiga aktiviteten i en överlämning enligt Hammar (Hammar, 2011, s. 

148) är att Kvalitetshöja resultatet genom att höja kvaliteten på dokumentation. Höja kvaliteten 
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på dokumentation går att göra genom att säkerställa att systembeskrivningar är framtagna och 

aktuella eftersom bristfällig dokumentation kan leda till höga förvaltningskostnader vid rättningar 

och vidareutveckling. Hammar pratar om förvaltning av framtagna system, men principen om 

hög kvalitet på dokumentation gäller ändå. Alla förvaltare på Riksbyggen tycker inte att de tar 

emot dokument och det bör vara en rutin. Eventuella brister med dokumenten skall åtgärdas 

direkt och tillgängligheten ska vara anpassad till dem som skall använda dokumenten, 

dokumentationens läsbarhet bör av den anledningen testas och justeras av blivande användare 

(Ortman, 1999, s. 220). Om dokument granskas och testas av slutanvändare visar inte resultatet. 

Projektledare tar fram handlingarna som lämnas över, kanske förvaltning bör vara med för att 

granska och justera innan de formellt lämnas över.  

Inflytt. Sista området definierat i släktskapsdiagram är Inflytt och handlar om hur inflytt 

planeras och att Projektledare, Sälj och Förvaltning har ett antal aktiviteter med kund. Projektets 

karaktär avgör hur metoden för överlämnandet ser ut, men det brukar vara lämpligt att ta in en 

fristående besiktningsman som bedömer resultatet (Tonnquist, 2016, s. 317). Det är lämpligt att ta 

fram ett leveransunderlag som projektledare och beställare kan gå igenom och bocka av vad som 

är uppfyllt eller måste åtgärdas, vilket Riksbyggen gör. Under besiktning får förvaltning en 

genomgång av teknik och annat, men den genomgången brukar vara av varierande kvalitet. 

Projektöverlämningen bör omfatta utbildning av dem som ska förvalta den nya produkten, 

tillräcklig upplärning, installering och stöd under en period framöver är nödvändigt för att 

säkerställa att produkten kan användas och tas om hand om (Fuller, Valacich, & George, 2008, s. 

415). Förvaltning får en genomgång men eftersom den är av varierande kvalitet kanske en rutin 

måste tas fram över vad som skall vara med på genomgången. Den sista av Hammars 

identifierade aktiviteter för en lyckad överlämning är Överlämna resultat och ansvar, vilket avser 

den formella överlämningen mellan de ledande rollerna i projekt- och förvaltningsorganisationen. 

Den formella överlämningen bör ge förvaltningsledaren möjlighet att godkänna resultatet och 

godkännandet bör dokumenteras så det inte råder något tvivel om att ansvaret är överlämnat. 

Förvaltning får skriva under att de mottagit dokumentation och de skriver på när 

förvaltningsuppdrag startar med bostadsrättsföreningen.  

5.1.5. Skede 6. Resultatet under skede sex handlar enligt släktskapsdiagram i figur 6 om 

Garantifel och Åtgärd & Återkoppling.  
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Garantifel. Ett område definierat i släktskapsdiagram är Garantifel, vilket i stora drag 

handlar om hur garantifel hanteras av Bostad och Förvaltning. Projektledare är ansvarig, men 

Förvaltning hanterar felanmälningar och skickar vidare till entreprenör. Vissa projektledare vill 

släppa projektet tidigt, förvaltning får ligga på för att få svar på frågor om huset. Det anses vara 

lite otydligt hur garantifel skall bedömas, vissa har genomfört lokala utbildningsinsatser. Första 

fem åren inkluderat garantihantering är otroligt viktigt för förvaltningen eftersom 

bostadsrättsföreningen efter fem år skriver nya kontrakt med förvaltare, sköter sig inte 

Riksbyggen kanske de väljer en annan leverantör. En smidig och snabb garantifelshantering är 

viktigt för Förvaltningen och ligger mycket i händerna på entreprenören, vilket analyseras i 

Åtgärd & Återkoppling nedan.  

Åtgärd och Återkoppling. Åtgärd & Återkoppling är ett omfattande område som i stora 

drag handlar om att återkoppling och åtgärd kring garantifel kan ta tid och det är ett område som 

många upplever svårt hur det ska hanteras. Hur garantifel skall hanteras är en svår fråga där 

Bostad, Förvaltning och entreprenör måste samarbeta och det kan ta tid för en anmälan att gå 

igenom alla led. I slutändan är det entreprenören som skall åtgärda felet och ibland kan det ta två 

månader innan åtgärd och det måste återkopplas till kunderna och Förvaltning. När entreprenören 

är kvar på arbetsplatsen försöker en projektledare jaga dem så mycket som möjligt för att allt tar 

längre tid efter att de har lämnat. En kvalitetsbristkostnad definieras som en kostnad som orsakas 

av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 71). En felanmälan och åtgärd kostar företaget pengar och bostaden som har ett 

fel kan ses som en defekt enhet, vilket betyder att ett garantifel kan ses som en 

kvalitetsbristkostnad. Ett garantifel är en extern felkostnad eftersom felet upptäcks efter att 

produkten har lämnat företaget. Kvalitetsbristkostnader uppskattades till att bestå av 10-30 % av 

ett företags omsättning 2012 (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 72), det kan vara värt att lägga energi 

på att lösa dessa kvalitetsbristkostnader. Det kostar Riksbyggen och entreprenören pengar att 

producera defekta enheter eller utföra tjänster så att omarbete eller ersättning krävs. Nu är det 

entreprenören som skall belastas med garantifel, men det kostar Riksbyggen mycket resurser i 

form av tid och energi att hantera garantifel.  

Vissa entreprenörer har organisationer som sköter garantiärenden, andra inte. En 

projektledare ställer krav och skriver in i kontrakt att entreprenör skall redovisa en organisation 

som hanterar felanmälningar. Vid en upphandling med leverantör måste det som skall upphandlas 



  40(51)  

vara väl dokumenterat i en produktbeskrivning, som betraktas som en kravspecifikation 

(Tonnquist, 2016, s. 232). Det slutgiltiga underlaget måste vara så komplett och tydligt att inga 

oklarheter föreligger om vad som är med i upphandlingen, när leveranser skall ske och vilka 

övriga villkor som gäller. För att få ett bra samarbete med entreprenör och en bra 

garantihantering är det viktigt att garantihanteringen säkerställs under upphandling så det inte blir 

några överraskningar senare. När en leverantör är klar till projektet skall avtal tecknas för att 

dokumentera vad som gäller (Tonnquist, 2016, s. 234). Kontraktet med entreprenör kan ses som 

ett anställningskontrakt som beskriver villkoren för anställningen som de båda kommit överens 

om, både rättigheter och skyldigheter skall finnas beskrivna (Aronsson, o.a., 2013, s. 111). Om 

garantihantering är med i kontraktet blir det kontraktsbrott ifall entreprenören eller Riksbyggen 

inte lever upp till de skyldigheter som avtalats. Förutom formella kontrakt finns det psykologiska 

kontrakt som berör hur parterna upplever och tolkar de villkor som finns i kontraktet, vilka 

förväntningar de har på relationen (Aronsson, o.a., 2013, s. 116). Det händer att de två parterna 

har olika mening om vad som finns med i det psykologiska kontraktet. Även om Riksbyggen och 

entreprenören skriver ett formellt kontrakt kan de båda parterna ha olika upplevelser om vad det 

betyder och olika förväntningar på relationen. Riksbyggen bör vara extremt tydligt med vad som 

gäller i kontraktet för att få till en bra garantihantering. Upplevelsen är att kontrakten med 

entreprenör ser olika ut, men hur garantihantering skrivs med i kontraktet berättar inte resultatet. 

En projektledare har en deal med förvaltning att de kan gå in och åtgärda enkla garantifel själva 

och fakturan går till projektledaren som upphandlar med entreprenör. Alla ärenden blir inte 

betalda av entreprenör, men förvaltning bör ha möjlighet att fixa fel själva eftersom det har med 

varumärket att göra. Förvaltningen får stå för om det tar tid att åtgärda garantifel, bättre att de kan 

åtgärda själva. Marknadsområde Stockholm skall börja med en liknande lösning som skrivs in i 

kontrakt med entreprenör och det har varit diskussioner på andra håll.  

Det kan enligt en medarbetare vara svårt att få entreprenör att jobba snabbt och 

serviceinriktat mot kund, det kan ha med motivation att göra eftersom hanteringen av 

garantiärenden även är personberoende. Som nämnt tidigare är det viktigt att beakta ett brett 

spektrum av behov, drivkrafter och incitament för att motivera individer i en organisation, alla 

individer motiveras inte av samma saker (Alvesson & Sveningsson, 2012, s. 360). Kanske ser 

inte utvald entreprenör alltid nyttan i en snabb hantering för individen själv, organisationen eller 

andra. Det gäller att hitta vad utvald entreprenör motiveras av för att få till snabba åtgärder och 
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återkoppling, det är inte säkert att entreprenör alltid förstår att Riksbyggen får lida av långsam 

åtgärd och återkoppling. En medarbetare tror att entreprenören hanterar garantifel snabbare om 

förvaltning varit delaktiga och tidigt påpekat till entreprenör hur viktigt det är med snabb 

hantering, att de skapat en relation till varandra. Bergman och Klefsjö (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 49) menar att det på senare blivit vanligare att stora företag istället för att välja leverantören 

som ger det lägsta priset väljer att knyta till sig ett mindre antal leverantörer och på det sättet ökar 

engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetande. Om Riksbyggen valde att använda sig av ett fåtal 

olika entreprenörer i sina projekt kanske de skulle kunna öka engagemanget hos entreprenören 

som hanterar garantiärenden eftersom de är mer benägna att göra ett bra jobb.  

5.1.6 Sammanfattningsvis. De områden i släktskapsdiagrammet som efter analys tycks 

skapa mest problem för överlämningen i bostadsprocessen om de inte fungerar är Delaktighet & 

Information, Projektöverlämning, Dokumentation samt Åtgärd & Återkoppling. De olika 

områdena fungerar olika inom olika marknadsområden, men om de fungerar upplevs de skapa 

förutsättningar för en lyckad överlämning. De olika områden sträcker sig över hela 

bostadsprocessen och alla skeden. För att säkerställa en lyckad överlämning är det enligt Hammar 

viktigt att Initiera och planera överlämningen, Informera om resultatet, Överföra kompetens, 

Kvalitetshöja resultatet samt Överlämna resultat och ansvar (Hammar, 2011, s. 144). Figur 7 

visar ett matrisdiagram över vilka aktiviteter som skulle påverka respektive viktigt område i 

processen.  
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             Aktiviteter 

 

Område 

Initiera och 

planera 

Informera 

om resultatet 

Överföra 

kompetens 

Kvalitetshöja 

resultatet 

Överlämna 

resultat och 

ansvar 

Delaktighet & 

information 

     

Projektöverlämning 

 

     

Dokumentation 

 

     

Åtgärd & 

Återkoppling 

     

Figur 7: En form av matrisdiagram över vilka av Hammars aktiviteter som påverkar respektive 

viktigt område i överlämningen, diagram inspirerat av Bergman och Klefsjö (2012, s. 492).  

 

Figur 7 visar att Hammars fem aktiviteter för en lyckad överlämning skulle påverka alla 

upplevda viktiga områden förutom Åtgärd & Återkoppling i överlämningen. De fem aktiviteterna 

kan ses som en bra bas för en lyckad överlämning även i Riksbyggens fall. Det som återstår är 

Åtgärd & Återkoppling, vilket handlar mycket om att Riksbyggen är beroende av att entreprenör 

har en snabb garantifelshantering. För att öka förutsättningarna för en snabb hantering är det 

viktigt att vara tydlig från projektets början med hur garantifel skall hanteras och vad Riksbyggen 

förväntar sig av entreprenören. 

5.2. Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av nyproducerade bostäder håller 

en jämn kvalitet i hela landet? 

Resultatet av intervjuerna tyder på att hur planerad och genomtänkt överlämningen till 

Förvaltning är beror på vem som arbetar i den. Ett tecken på att överlämningen fungerar olika bra 

i Sverige är NKI (Nöjd-kund-index) resultat. Efter ett projekt bör nyttan för projektet realiseras 

med hjälp av effekthemtagning för att se om effektmålen uppnåtts (Tonnquist, 2016, s. 337). Ett 

sätt att mäta hur nöjda kunderna är av ett projekt är NKI, vilket är en kundundersökning av 

Prognoscentret som kartlägger hur nöjda kunderna är och identifierar de viktigaste 

förbättringsområdena i verksamheten (Prognoscentret AB, 2016). Prognoscentret använder sig av 

en internationell standard och företag kan jämföra sina resultat med andra företag eller branscher. 
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NKI undersöker vilka förväntningar kunden har innan de köper, hur de upplever prisvärdhet samt 

vilken produkt och servicekvalitet företaget håller vilket leder till detaljerad information om vad 

som påverkar kundens nöjdhet eller missnöje. Riksbyggen mäter kundnöjdhet efter inflytt och 

efter garantitid, alltså efter två år. Resultatet av NKI kopplat till respektive region och 

undersökningstillfälle redovisas i tabell 8. I två av fyra regioner har NKI sänkts ganska stort 

mellan inflytt och garantitid, vilket kan tyda på att kunderna inte är helt nöjda med 

garantihanteringen som är en del av överlämningen. NKI sänkningen behöver inte vara en följd 

av överlämningen, men det är en möjlighet. NKI sänkningen tyder ganska säkert på att det finns 

förbättringspotential i de två åren efter inflytt och att överlämningen kan få en jämnare 

kvalitetsnivå i hela Sverige hos Riksbyggen. 

5.2.1. Rutiner. Projekt är en arbetsform vars syfte är att leverera ett förutbestämt resultat 

vid en bestämd tidpunkt och drivs ofta enligt en given projektmodell (Tonnquist, 2016, s. 16). En 

projektmodell förtydligar ansvar och befogenheter, projektprocessen och dokumentation blir 

enhetligt samt att mål och krav blir mätbara. Tanken med en projektmodell är att förtydliga hur 

arbetet skall gå till, men på Riksbyggens tycks det vara personberoende hur rutinerna efterföljs. 

Som ny på arbetsplatsen kan de upplevas otydliga och alla får inte en introduktion. En 

medarbetare menar att det under en tid har varit lite rörigt vilka dokument som skall användas, 

vilket har lett till att varje kontor skapat sina egna arbetssätt. Att olika kontor har olika arbetssätt 

kan vara en anledning till att NKI varierar mellan regionerna. Ett önskemål från en medarbetare 

är att Riksbyggen ska styra upp rutiner och samarbetet mellan Bostad och Förvaltning. Göteborg 

har skapat en egen rutin kring samarbetet och Stockholm gör detsamma med sitt 

samverkansavtal, men det är inte helt enhetligt sett som hela Riksbyggen som omfattar mer än två 

orter. En annan medarbetare menar att nyckeln till en bra överlämning är att ha rutiner, följa dem 

och involvera de personer som du skall samarbeta med, vilket både stödjer iden om rutiner och ett 

nära samarbete. En medarbetare kan ha hittat lösningen, men Riksbyggen tycks kunna styra upp 

gemensamma rutiner kring överlämning. På Riksbyggen finns det rutiner i ledningssystem som 

berör överlämningen, delar av dem illustreras i kvalitetsaktiviteter i tabell 3. 

Processbeskrivningarna finns att tillgå för samtliga medarbetare i ett intranät. Intranät har 

bidragit till att mängden information som är tillgänglig för medarbetarna kraftig har ökat, vilket 

ger dem en överblick över organisation och dess processer (Heide, Johansson, & Simonsson, 

2013, s. 167). Intranät kan vara positivt ur ett lärandeperspektiv, organisationsmedlemmarna har 
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tillgång till information producerad av personer med olika erfarenheter, bakgrund och intressen, 

den informationen kan ge nya och andra perspektiv. Medarbetarna har tillgång till information 

om processen och gemensamma rutiner, så tillgång verkar inte vara problemet. Angående rutiner 

tycker en medarbetare att det är viktigt att det är tydligt vem som ansvarar för vad när det är så 

pass många inblandade i kedjan. Ett sätt att förtydliga ansvarsområden i processen är genom den 

gränsdragningslista som de i Stockholm har skapat kring överlämningsarenan. Det kan hända att 

de rutiner som finns inte är tydliga nog när det kommer till samarbetet och överlämningen mellan 

Bostad och Förvaltning.  

5.2.2. Förutsättningar för samarbete. I överlämningsarenan identifierar Hammar (2011, 

ss. 143-146) två kategorier som är viktiga för att öka förutsättningar för en lyckad överlämning, 

en av dem är nämnd tidigare och det är aktiviteter, den andra är former för interaktion. Med 

former för interaktion avses hur projekt och förvaltningsorganisation integrerar och samspelar 

med varandra i överlämningsarenan. Att skapa förutsättningar för ett smidigt och bra samarbete 

kan vara nyckeln till en jämn kvalitet på projektöverlämningar. Ett sätt att underlätta ett bra 

samarbete är att teckna ett avtal mellan Bostad och Förvaltning. Ett projekt ställer krav på båda 

projektägaren och den mottagande organisationen, för att lyckas uppfylla kraven kan ett avtal 

tecknas (Tonnquist, 2016, s. 52). När det är tänkt att projektet skall genomföras i nära samarbete 

är det viktigt att avtala om hur samarbetet skall se ut. Även Hammar stödjer tanken om en 

överenskommelse och menar att en överlämning kan planeras med en överenskommelse som 

bland annat beskriver vem som är ansvarig för vad (Hammar, 2011, s. 144). På Riksbyggen är det 

tänkt att projekten skall genomföras med ett samarbete mellan Bostad och Förvaltning och det 

kan vara till fördel att sammanfatta förutsättningarna till detta samarbete så att alla parter är 

överens om vad respektive part ansvarar för. När båda parter är överens om vad avtalet skall 

innehålla ska det konkretiseras i ett kontrakt som blir en grund till projektet (Tonnquist, 2016, s. 

52). Det kan hända att det redan finns kontrakt mellan Bostad och Förvaltning, men det framgår 

inte om de omfattar förutsättningar för samarbetet. När det kommer till avtal mellan Bostad och 

Förvaltning finns det redan internt, men inte centralt. Marknadsområde Göteborg och Stockholm 

har avtal och kanske någon annan har skapat en rutin eller avtal kring hur samarbetet skall 

fungera, vilka möten förvaltning skall vara med på och vad respektive part ansvarar för. Centralt 

gjorde Riksbyggen ett försök, men projektet avstannade, vilket ledde till att Marknadsområde 

Stockholm tog saken i egna händer. Tanken med avtalet är att förväntningarna skall överlappa 
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varandra och att överlämningen inte skall bli lite personberoende som den har varit. 

Samverkansavtalet förtydligar vad Bostad respektive förvaltning ansvarar för före, under och 

efter inflytt. Ansvarsfördelningen består av gränsdragningslistan nämnt tidigare, när Förvaltning 

utför aktiviteter i gränsdragningslista får de fakturera projektet. En annan del av avtalet är en 

prislista, vilket längre inte är helt aktuell på grund av ett nytt affärssystem som gör det möjligt för 

Förvaltning att lägga tid i projektet och därmed få betalt. Avtalet innebär även att förvaltning kan 

åtgärda garantifel upp till en viss summa själva som nämnt tidigare i arbetet.  

Förutsättningar för ett bra samarbete och gemensamma rutiner som efterföljs kan vara 

nyckeln till en jämnare överlämning på Riksbyggen. Har Riksbyggen en bra och jämn 

överlämning och tänker ett företag, då är det deras sälj gentemot konkurrenterna. Att tänka ett 

företag anses vara viktigt för en jämn överlämning. 

5.3. Hur kan förbättringar implementeras i processen? 

Vid en eventuell implementering av olika förbättringsförslag finns det olika vägar att gå. 

För det första bör förbättringsförslagen arbetas in i rutiner för att informationen skall vara 

tillgänglig för alla medarbetare. Små och enkla åtgärder kan ge dramatiska effekter på förhöjd 

kvalitet och minskade totalkostnader (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). Förbättringsförslagen i 

sig behöver inte innebära större rutinändringar, det kanske bara behöver förtydligas. Det andra 

steget är att de nya rutinerna skall användas av Projektledare, vilket kan bli en utmaning eftersom 

många kontor hittat sina egna arbetssätt och jobbar efter dem. I förstudien framkom det att 

Riksbyggen är mitt i ett arbete att uppdatera rutiner och i en resa mot att alla skall arbeta efter 

gemensamma arbetssätt i ledningssystem. Eftersom Riksbyggen är mitt i arbetet med att 

uppdatera alla rutiner, kan det leda till att förbättringsförslag bara blir ännu en uppdatering på 

resan mot ännu bättre gemensamma arbetssätt. Att arbeta med processer är en av hörnstenarna i 

offensiv kvalitetsutveckling och ett av effektiva sätt att säkerställa kvalitet i en organisation om 

de fungerar bra (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44).  

5.3.1. Delaktighet och ledarskap. För ett framgångsrikt kvalitetsarbete är hörnstenen 

skapa förutsättningar för delaktighet viktigt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48). Viktiga nyckelord 

när det kommer till medarbetarnas delaktighet är kommunikation, delegation och utbildning. För 

att lyckas med en implementering av förbättringar är det viktigt att medarbetarna får 

förutsättningar att vara delaktiga i att utveckla organisationen. Medarbetarna behöver få 

information, få ansvarsuppgifter och utbildas i det som skall implementeras.  
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Utveckla ett engagerat ledarskap är den hörnstenen som offensiv kvalitetsutveckling vilar 

på, för att åstadkomma en kultur av något slag är ett starkt och engagerat ledarskap otroligt 

viktigt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50). Även medarbetarnas engagemang och delaktighet beror 

till stor del av hur chefer på olika nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation. 

För att få till en förändring och förbättring är ledarnas engagemang otroligt viktigt. Vid 

förändringar är det enligt Jacobsen (2013, s. 218) otroligt viktigt att budskapet som 

kommuniceras backas upp av ledningens handlingssätt antingen muntligt och/eller skriftligt, det 

kan Riksbyggen ha med sig i arbetet att försöka arbeta mer enhetligt. Förbättringsarbetet bör 

starta med att få med ledningens engagemang och stöd. Ledningens engagemang och stöd på alla 

nivåer kan vara nyckeln till framgång när det kommer till lyckad implementering.  

5.3.2. Förbättringscyklar. För att förbättra kvaliteten på de egna processerna 

systematiskt kan förbättringscyklar användas (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). 

Förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär används för att angripa ett problem systematiskt 

och ett arbete efter cykeln leder till ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 228-

230). Planera-Gör-Studera-Lär är ett tips när det kommer till hur förbättringsförslag kan arbetas 

in i processen. Första steget består av Planera och handlar om att bryta ned ett problem i mer 

hanterbara problem och sedan föreslå åtgärder (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). Första steget av 

cykeln är resultatet av detta arbete och framtagna förbättringsförslag. Riksbyggen kan utveckla 

givna förbättringsförslag genom att en intern grupp får diskutera, utveckla och anpassa förslagen 

till rutiner och kontrakt. Genom att inkludera medarbetarna skapas känsla av delaktighet och 

medarbetarna kommer lättare acceptera de nya arbetssätten. Vid en eventuell implementering är 

nästa steg, Gör vilket handlar om att utse en arbetsgrupp som får ansvaret att genomföra de 

föreslagna åtgärderna. Studera handlar om att studera effekterna av åtgärder som föreslagits och 

se om det ledde till en förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). Att studera effekterna av en 

förbättring i så långa projekt som Riksbyggen har kan vara svårt, men det går att undersöka om 

medarbetarna och kunderna upplever skillnad. Sista steget består av Lär vilket handlar om att 

hela tiden dra lärdom av förbättringsarbetet och undvika liknande problem i framtiden, det 

handlar om att analysera varför förbättringarna blev lyckade eller mindre lyckade.  
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5.4. Slutsatser 

5.4.1. Hur kan Bostad förbättra överlämningen till Förvaltning? För att förbättra 

överlämningen kan Riksbyggen ta hänsyn till Hammars (Hammar, 2011, s. 144) fem aktiviteter 

för lyckad överlämning, vilka är Initiera och planera, Informera om resultatet, Överföra 

kompetens, Kvalitetshöja resultatet och Överlämna resultat och ansvar. Riksbyggen kan även 

öka förutsättningarna för en snabb garantifelshantering genom att vara tydliga från början med 

vad Riksbyggen förväntar sig av entreprenören när det kommer till åtgärder och återkoppling 

kring garantifel. 

5.4.2. Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av nyproducerade 

bostäder håller en jämn kvalitet i hela landet? En jämn överlämning kan säkerställas genom 

att alla regioner har gemensamma rutiner och genom att skapa förutsättningar för ett bra 

samarbete. Det finns gemensamma rutiner, men dessa kan uppdateras och tydligare beskriva hur 

en överlämning skall gå till. Förutsättningar för ett bra samarbete kan skapas genom ett avtal 

mellan Bostad och Förvaltning som berör vem som är ansvarig för vad i processen 

5.4.3. Hur kan förbättringar implementeras i processen? Förbättringar kan 

implementeras genom att använda förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Gör. För att få till en 

förändring är medarbetarnas delaktighet och ledarnas engagemang extra viktigt.  

6. Förbättringsförslag 

Efter analys av material har sex förbättringsförslag tagit form. Förslagen är ganska 

övergripande och det är möjligt att vissa marknadsområden på Riksbyggen redan arbetar med 

några av dem. Målet med förbättringarna är att överlämningen inte skall vara lika personberoende 

som den har upplevts och förhoppningsvis kan presenterade förbättringsförslag underlätta den 

resan. Förbättringsförslagen är en sammanslagning av arbetets två frågeställningar, men kretsar 

främst kring vad som bör utföras i respektive processkede för att få en lyckad och jämn 

överlämning. Framtagna förbättringsförslag presenteras i tabell 10. 
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Tabell 10 

Förbättringsförslag kopplat till varje processkede för en lyckad och jämn överlämning. 

Processkede Förbättringsförslag 

1&2 – Affärsutveckling & 

Projektutveckling 

Involvera förvaltning på relevanta projektgruppsmöten och planera 

överlämning genom en gränsdragningslista mellan Bostad och Förvaltnings 

respektive ansvarsområden före och efter inflytt.   

3&4 – Projektering & 

Produktion 

Kontinuerligt informera förvaltning om resultatet genom att bjuda in till 

projektgruppsmöten eller specifika informationsmöten.  

5 - Inflytt Alltid utbilda förvaltning i projektets resultat innan överlämning av ansvar, de 

ska vid övertagande av ansvar ha kunskap att utföra förvaltningsuppdrag. 

 

Kvalitetshöja resultatet genom att centralt bestämma vad, hur och var 

dokumentation om projektet skall lagras för att både Bostad och Förvaltning 

skall ha tillgång till materialet. 

 

Överlämningen bör alltid bestå av ett formellt möte där förvaltningsledare ges 

tid att godkänna resultat och ta över ansvaret.  

 

6 – Förvaltning &Garanti Skriva in i kontrakt vad Riksbyggen förväntar sig av entreprenör när det 

kommer till garantifelshantering. Entreprenör bör presentera en organisation 

som är ansvarig för garantihantering gentemot Riksbyggen. 

 

6.1. Aktiviteter implementering 

För att implementera förbättringsförslag i tabell 10 kan förbättringscykeln Planera-Gör-

Studera-Lär användas. Vid en implementering är medarbetarnas delaktighet och ledarnas 

aktivitet viktigt, vilket har legat till grund för övergripande implementeringsplan. 

Implementeringsplanen består av övergripande aktiviteter kopplat till varje steg i 

förbättringscykeln och presenteras i tabell 11. 
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Tabell 11 

Förslag på övergripande aktiviteter vid en eventuell implementering av förbättringsförslag 

kopplat till förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär. 

Steg i förbättringscykel Aktiviteter 

Planera • Låta medarbetare gå igenom, diskutera, utveckla och anpassa 

förbättringsförslag till process, rutiner och eventuella kontrakt.   

Gör • Utse arbetsgrupp som får ansvar att implementera förbättringsförslag. 

• Uppdatera rutiner. 

• Informera och utbilda ledare och medarbetare i de uppdaterade 

rutinerna. 

• Planera in tillfälle för att studera effekt av införda förbättringar. 

Studera • Studera effekterna av införda förbättringar – ledde de till en 

förbättring? 

• Genomföra eventuella justeringar. 

Lär • Dra lärdom av förbättringsarbetet och sprida lärdomar. 

• Om misslyckat, genomföra förbättringscykeln ytterligare ett varv på 

processen. 

 

7. Reflektion 

Det som undersökts i studien är hur Riksbyggen kan förbättra sin överlämning av 

nyproducerade bostäder till fastighetsförvaltning. Resultatet av undersökningen blev sex olika 

förbättringsförslag kopplat till de olika processtegen i AO Bostads nyproduktionsprocess. Några 

tips på vad Riksbyggen bör eller kan tänka på vid implementering har också presenterats 

tillsammans med några övergripande aktiviteter kopplat till förbättringscykeln. 

Nyproduktionsprocessen löper över fem till sju år, vilket medför att det är svårt att veta exakt hur 

Riksbyggen bör implementera förbättringar. Några förslag på övergripande aktiviteter 

presenterades, men det är upp till Riksbyggen vad de väljer att göra med de presenterade 

förslagen på hur överlämningen kan bli bättre. De förslag som till sist presenterades var få av de 

förslag som kom upp i analysen, men de anses av olika skäl vara de förslag som är lämpligast att 

införa för att säkerställa en lyckad överlämning. I resultat och analys var det tydligt att 

överlämningen är personberoende, vilka personer som arbetar i de olika leden på Riksbyggen och 

hos entreprenören avgör hur överlämning och garantihantering går till. Målet med 

förbättringsförslagen är att göra överlämningsprocessen mindre personberoende. Den tidigare 

forskning som användes låg till viss grund för de förbättringsförslag som togs fram, vilket gör att 



  50(51)  

resultatet av studien hänger samman med resultat från annan forskning. Förbättringsförslagen 

grundades inte bara i tidigare forskning utan även i andra teorier om kvalitet, information, 

motivation och projekt. Eftersom det var just förbättringsförslag som skulle tas fram medför det 

att teorier och olika kvalitetsverktyg har använts för att identifiera förbättringsområden, motivera 

och ta fram förbättringsförslag.   

8. Förslag på fortsatt arbete 

Det har under arbetet dykt upp många områden som skulle kunna undersökas vidare. 

Studien har försökt ge förslag på hur överlämningen kan förbättras, att implementera förslaget är 

ett fortsatt arbete i sig. De förbättringsförslag som presenteras löser inte alla potentiella problem 

som uppstår i överlämningen och i samarbetet mellan Bostad och Förvaltning. Ett område som 

kan och bör undersökas vidare är hur garantifelshantering skall gå till för att den skall vara så 

snabb och smidig som möjligt. Förbättringsförslag är bara några av möjliga, överlämningen på 

Riksbyggen kan undersökas vidare och djupare på fler marknadsområden. 
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 A 

Bilaga 1 - Riksbyggen 

Riksbyggen är en organisation som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar bostäder 

(Riksbyggen, 2017). De har 300 kontor och verksamhet på mer än 400 orter i landet. Under 2016 

färdigställdes 635 lägenheter och hade en pågående produktion på 4453 lägenheter började 

byggas och ombyggnation påbörjades av 11 445 lägenheter. Riksbyggen förvaltar cirka 177 000 

bostadsrätter i 284 bostadsrättsföreningar och nästan 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige. 

Riksbyggens företagsidé lyder: Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för alla. Med 

de menar de att de är en samhällsutvecklare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar och de 

ökar sitt kundfokus i hela deras agerande. De menar även att de utvecklar boenden som 

tillgodoser människors behov och samtidigt respekterar planetens gränser samt skapar boenden 

som passar alla åldrar och breda inkomstgrupper i hela Sverige.  

Strategi och värderingar 

Riksbyggens övergripande strategiska mål är nöjda kunder och hållbar och lönsam 

tillväxt. Kunden som skall bli nöjd är främst den boende som köper eller hyr en lägenhet, men 

även kommunen och bostadsrättsföreningar. Företaget inriktar sig inte på någon speciell 

kundgrupp, utan vill bygga boende åt alla, oavsett bakgrund, ålder eller ekonomiska 

förutsättningar. Riksbyggen är ett kooperativt företag som i över 75 år utvecklat attraktiva 

bostäder och boendemiljöer. Grundtanken när företaget grundades 1940 var att aktivt påverka 

villkoren på bostadsmarknaden för medlemmarnas skull är något som fortfarande genomsyrar 

verksamheten än idag. Riksbyggens fundament är den kooperativa värdegrunden som består av 

delaktighet, inflytande och gemenskap. Företagets kärnvärden består av långsiktighet, trygghet, 

samverkan och nytänkande som illustreras i figur 1.  

Figur 1: Riksbyggens kärnvärden (Riksbyggen, u.å) 
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Produkt och marknad 

De viktigaste produkterna för Riksbyggen är nyproducerade bostäder, ombyggnation av 

bostäder och fastighetsförvaltning, vilket även är kopplat till viktigaste marknader, nämligen 

bostadsmarknaden och fastighetsförvaltning. I Sverige är det många företag som bygger och/eller 

förvaltar bostäder och i den senaste NKI (Nöjd-kund-index) mätningen gjord av prognoscentret 

för de svenska bostadsutvecklarna deltog 45 aktörer (Riksbyggen, 2017). Mätningen gjordes för 

att se hur nöjda kunderna var vid inflyttning och Riksbyggens sammanlagda resultat för 

inflyttnings NKI 2016 landade på 74, nedgång jämfört med resultatet 2015 som var 77. De 

nöjdaste kunderna för året hade HSB Bostad med NKI 79, JM hade NKI 78 och på delad 

tredjeplats kom BoKlok och Ikano Bostad med NKI 77. De fyra kan genom NKI resultat klassas 

som Riksbyggens främsta konkurrenter det året. Riksbyggens mål för 2019 är NKI 78 

(Riksbyggen, u.å).  

Ägare och organisation 

Riksbyggen är en ekonomisk förening som till största delen ägs av bostadsrättsföreningar 

och fackliga organisationer (Riksbyggen, 2017). Företagets ägare kan delas upp i tre grupper, 

intresseföreningar, lokalföreningar och riksorganisationer och företag. Intresseföreningarna tar 

tillvara på bostadsrättsföreningarnas intressen medan lokalföreningarna har ansvaret att bilda 

bostadsrättsföreningar, den lokala opinionsbildningen kring bostadsbyggande och har lokala 

fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer som medlemmar. De fackliga 

organisationerna inom LO verkar inom riksorganisationerna tillsammans med kooperativa företag 

och organisationer. Några representanter bland ägarna sitter med i styrelsen till företaget. Ägare 

och deras andelsinnehav som det såg ut 2016 presenteras i figur 2.  

 

Figur 2: Riksbyggens ägare och deras andelsinnehav 2016 (Riksbyggen, 2017) 

 

Riksbyggens affärsorganisation består av en VD, stödfunktioner i form av HR, 

Hållbarhet, Kommunikation och Ekonomi och finans samt de tre affärsområdena Bostad, 

Fastighetsförvaltning och fastigheter (Riksbyggen, 2017). Affärsorganisation i sin helhet 

illustreras i figur 3.  
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Figur 3: Riksbyggens affärsorganisation (Riksbyggen, 2017). 

 

AO Bostad bedriver byggverksamhet och är uppdelad i fyra regioner, öst, väst, syd och 

Stockholm/Uppland (Riksbyggen, 2016c). Varje region är indelad i marknadsområden (MO) som 

leds av en MO chef. Totalt sett finns det 17 marknadsområden i regionerna. Varje region har i 

uppdrag att förvärva bygguppdrag och genomföra dem, uppdragen skall utföras i enlighet med 

Riksbyggens policy, mål och ledningssystem. AO Fastighetsförvaltning ansvarar för 

förvaltningsverksamheten och bedrivs inom geografiskt indelade marknadsområden. 

Marknadsområdena har i uppgift att ackvirera och genomföra förvaltningsuppdrag. AO 

Fastigheter arbetar med Projekt- och Fastighetsutveckling samt ansvarar för Riksbyggenbostäder. 

Kommunikation på Riksbyggen svarar för intern information, information till kunder, 

varumärkesfrågor samt stödjer verksamheten vid framtagande av informations och 

marknadsföringsmaterial. HR har funktionsansvar för Riksbyggens HR arbete, strategiska och 

verksamhetsnära HR frågor medan Hållbarhet har funktionsansvar för organisationens 

Hållbarhetsarbete och ledningssystem SHAV (Så Här Arbetar Vi). Ekonomi- och finans har 

övergripande ansvar för företagets ekonomi och finansverksamhet, IT drift, utveckling och 

systemförvaltning, inköpsfrågor och Riksbyggens servicecenterverksamhet.  

Medarbetare och leverantörer 

På Riksbyggen arbetade under 2015 totalt 838 kvinnor och 1474 män, samtliga omfattas av 

kollektivavtal och ganska jämt fördelat mellan tjänstemän och kollektivanställda (Riksbyggen, 

2017). Av alla anställda under året var 2144 personer heltidsanställda och resterande 168 

arbetade deltid. Figur 4 visar antal medarbetare uppdelat under respektive affärsområde under 

2014 och 2015. På företaget finns det flera olika personalkategorier, vilka är chefer, specialister, 

administration och service, ekonomer, ny- och ombyggnadsprojekt, försäljning, teknisk 

förvaltning, fastighetsservice samt timanställda/feriearbetare. Riksbyggen har ett intranät 

benämnt RIO där alla medarbetare har tillgång till information om organisationen och 

gemensamma arbetssätt med mera.  
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Figur 4: Antal medarbetare per affärsområde på Riksbyggen under 2014 och 2015 

(Riksbyggen, 2016a) 

Riksbyggen köper årligen produkter och tjänster för stora belopp som i många fall 

levereras direkt till kunden, för att säkerställa kvaliteten ställer organisationen ett antal 

grundläggande krav på alla leverantörer och gör även mer omfattande granskningar (Riksbyggen, 

2016b). Alla leverantörer skall godkännas innan ett inköp får göras, vilket innebär att de 

uppfyller generella leverantörskrav och förbinder sig att arbeta enligt Riksbyggens 

uppförandekod. Generella leverantörskrav omfattar sekretess, kvalitet, miljö, hållbarhet, 

kommunikation, beställning/order, orderbekräftelse, leverans, reklamationer, fakturering samt 

villkor och märkning (Riksbyggen, 2016d). Riksbyggens uppförandekod omfattar ansvar i 

händelse av avvikelse i koden, skatt och efterlevnad av lagar, affärsetik och korruption, 

mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt miljö- och klimatpåverkan och biologisk mångfald 

(Riksbyggen, 2017). När ett företag blivit utvalt får de en begäran via e-mail att skapa ett konto 

på leverantörsportal och därifrån meddela att samtliga krav accepteras. 

Ledningssystem 

Riksbyggen är certifierade i enlighet med ISO 9001 sedan 1998 och ISO 14001 sedan 

2008, vilket är kvalitets- och miljöledningsstandarder (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 510 & 

642;Riksbyggen, 2016a). Certifieringarna innebär enligt medarbetare att företaget besöks två 

gånger om året av revisorer som kontrollerar att ledningssystemen efterföljs. Riksbyggen har 

skapat ett eget ledningssystem kallat SHAV (Så Här Arbetar Vi), vilket visar gemensamma 

processer med rutiner, checklistor, styrande dokument och aktivitetsbeskrivningar. Processen 

presenterad i ledningssystemet SHAV presenteras i Figur 5. Alla medarbetare har tillgång till 

ledningssystemet via intranätet RIO.  
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Figur 5: Processkarta i Riksbyggens ledningssystem SHAV, från Riksbyggens 

ledningssystem i intranät.  

 

Företagets huvudprocess består av att analysera och utveckla boendemiljöer, genomföra 

ny- och ombyggnadsprojekt samt sälja och leverera förvaltningstjänster. Input till processen är ett 

behov av attraktiva och hållbara boenden för alla och output blir då attraktiva och hållbara 

boenden för alla, vilket stämmer överens med Riksbyggens företagsidé. Stödjande processer till 

huvudprocessen består av att kommunicera med marknaden, ekonomi, göra inköp och upphandla, 

HR, IT och telefoni, förvalta egna tillgångar, avfall och kemiska produkter, risker, försäkringar 

och dokument samt fordon, lokaler och utrustning. Några lagar som är relevanta när det kommer 

till arbetssätt på Riksbyggen är arbetsmiljölag, bokföringslag, bostadsrättslag, inkomstskattelag, 

kooperativ hyresrättslag, lagstiftning fastighetsförvaltning, plan- och bygglag, plan- och 

byggförordning, miljölaglista och årsredovisningslag.  

AO Bostad 

AO Bostad står för verksamheten som har att göra med att bygga bostadsrätter, 

kooperativa bostadsrätter samt ombyggnation av befintliga bostäder. Affärsområdet leds av en 

affärsområdeschef som under sig har regionchefer för respektive region, produktionschef, 

försäljningschef, AO controller och affärsstöd (Riksbyggen, 2016c). Regionchefer ansvarar enligt 

en medarbetare för den specifike regionens leverans resultat och att de får nöjda kunder. 

Produktionschefen ansvarar för att utveckla verksamheten från att de köper mark till att en färdig 

bostad lämnas över till förvaltning. AO bostad är mitt i en förändring med att försöka skapa en 

enhetlig styrning med standardiserade arbetssätt och skapa en effektivare produktionsapparat. 

Med effektiv menas i detta fall att bygga bostäder som är ekonomiskt gångbara, hållbara och 

skapar nöjda kunder. Riksbyggen har under en period byggt väldigt få bostäder till att igen bygga 

väldigt mycket, vilket ställer större krav på hur de producerar bostäder.  
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Processer som berör AO bostad finns presenterade i ledningssystemet SHAV under 

analysera och utveckla boendemiljöer och genomföra ny- och ombyggnadsprojekt i 

huvudprocessen. Under pilarna finns ytterligare beskrivning av processen och dess aktiviteter. 

Byggprocessen är sedan några månader tillbaka indelat i 6 skeden, affärsutveckling, 

projektutveckling, projektering och säljstart, producera, inflyttning och förvaltning och garanti. 

Två första skedena affärsutveckling och projektutveckling finns beskrivna under första pilen i 

huvudprocessen medan de andra fyra ligger under den andra pilen. Vilka aktiviteter som ingår i 

respektive skede finns presenterat i figur 6. Varje skede börjar eller slutar med ett beslutsmöte. 

Figur 6 används endast till utbildning och presentation, en mer beskrivande processkarta med 

aktiviteter finns i ledningssystem. AO bostad har förutom SHAV även ett eget system kallat PUB 

som står för projektuppföljning. PUB används av projektledare och beskriver samma process som 

i SHAV, men med ytterligare funktioner för att arbeta med aktiviteter, dokumentera och följa 

projekt.  

Figur 6: De sex skedena i processen med att bygga bostäder på Riksbyggen, tillhandahållen av 

handledare på organisation. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Namn 

 

Titel/roll 

 

Datum/tid 

  

Spela in 

intervjun? 

 

Ok/inte ok 

 

   

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat på 

Riksbyggen? 
 

 Kan du berätta lite om din roll på 

riksbyggen?  
  

Projekt 

 Vilket är ditt senaste projekt?   

 Hur blev NKI?   

 Vad tror du är anledningen till att 

NKI såg ut som det gjorde? 
 

Överlämning Bostad till FF 

 Kan du berätta lite om hur en 

överlämning går till hos er?   

 

 Kan du berätta lite om hur ni arbetar 

med överlämningen i de tidiga 

skeendena i projekten? (Skede 1&2) 

 

 Hur arbetar ni med överlämningen 

under projektering och produktion? 

(skede 3-4) 

 

 Hur arbetar ni med överlämningen 

under inflyttning? (skede 5) 

 

 Hur arbetar ni med överlämningen 

under garantitiden? (skede 6) 

 

 Hur tar ni emot och lagrar dokument? 

(Boendepärm mm) 

 

 Hur upplever du 

samarbetet/kommunikationen mellan 

bostad och förvaltning? 

 

 Tycker du det är tydligt hur 

överlämningen skall gå till enligt 

Riksbyggens rutiner?  

 

 Har ni en nykundsförvaltare, 

nyproduktionsförvaltare? 

 

Förbättring 

 Har ni gjort någon förbättring av 

överlämningen de senaste åren? Och 

vad gjorde ni isåfall då? 

 

 Hur skulle du vilja att överlämningen 

gick till? 
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Bilaga 3 – Kategorisering av intervjusvar  

Kategori Bostad Förvaltning  

Skede 1&2  I en av projektledarnas projekt går förvaltningen in från dag ett 

och är med i hela processen och på projektteamsmöten där de går igenom 

checklistor och stämmer av hela tiden. På en annan ort i Sverige är 

garantiförvaltning med och bestämmer de praktiska bitarna i tidiga skeden, 

till exempel vilka produkter som fungerar bra. Riksbyggen centralt kan blir 

tydligare på vad för system eller liknande som används, olika förvaltare 

vill ha olika system. På en ort har de en ganska nyutvecklad handbok som 

de jobbar med, den är utvecklad tillsammans med förvaltningen och 

innehåller lite av deras synpunkter som de har för projekten. Handboken är 

ett hjälpmedel under projekteringen och utvecklingen av projekten, för att 

undvika att hamna i några raka missar och för att få med de viktiga 

punkterna i ett projekt. 

Två projektledare tror att förvaltningen vill vara med tidigare i 

projektet, men de blir dels inte alltid officiellt inbjudna och dels tjänar inte 

pengar på att komma på mötena. De tror att kostnader och tid styr om de 

kommer på mötena eller ej. I ett nytt affärssystem kommer det gå att lägga 

tid i projektet, vilket kommer leda till att de får betalt för att delta. Ett 

problem med det nya systemet är att förvaltningen får sämre betalt när de 

jobbar för Bostad än när de gör externa jobb.  

Teammöten/projektmöten drivs av projektledare och det är viktigt 

att alla berörda parter informeras och att inte bara projektledare har koll. 

Förvaltning skall vara med på möten, har varit så förut men mötena 

tenderar ofta att handla mycket om sälj och inte så mycket om 

förvaltningen. När förvaltning medverkar tidigt i projekten blir frågan 

istället hur mycket påverkningsgrad de har och om de får gehör. 

Förvaltningen har inte alltid vetat om hur bostad bygger, deras 

projektföreskrifter eller anvisningar, men det är bra om förvaltningen är 

medveten om dessa saker för att förstå varför vissa beslut tas och vad som 

kan ändras. Viktigt att det finns med i rutiner att förvaltningen skall vara 

med på till exempel beslutsmöten, idag är det upp till projektledare om de 

bjuds in. För att ha möjlighet att påverka projektet måste förvaltningen 

vara med tidigt innan upphandling med entreprenör, kommer de in för sent 

är allt upphandlat och dyrt att ändra. På några orter har Riksbyggen 

nykundsförvaltare som ansvarar för att ta emot nya projekt medan det på 

andra orter är de vanliga förvaltarna som tar emot.  

På en ort i Sverige går förvaltningen in nästan från uppstartsmöte och 

när projektet startar för att tycka till om vad de vill ha för installationer med 

mera. Förvaltningen har under en lång tid tjatat på att få vara med i projekten 

från början, men längre tillbaka i tiden har det inte varit så. Förut byggdes 

bostäderna som byggaren ville och sen skulle förvaltningen bara ta hand om det. 

Slutade ofta inte bra och bostäderna var besvärliga att sköta om i praktiken. Det 

kom senare en projektledare som menade att förvaltningen måste vara med och 

efter det märkte både Bostad och Förvaltning att det nyttjade båda parter och 

andra projektledare har anammat samma arbetsprocess.  

En medarbetare berättade att förvaltning vill vara med under 

byggprocessen där de kan påverka olika val och att det har blivit bättre. Det 

underlättar för förvaltning om placering av till exempel lampor blir rätt så att det 

går att komma fram med en stege och byta. Om förvaltningen kommer in för 

sent i ett projekt är pengarna redan satta och det går inte att tycka till. Behöver 

nödvändigtvis inte vara specifikt dem, men att någon från förvaltning får vara 

med och komma med synpunkter på material, trapphus med mera. I senaste 

projektet blev de inbjudna för sent för att projektledare hade glömt bort dem, 

men det är en fördel om förvaltning hålls informerade då kunden kommer med 

frågor. En annan medarbetare tror inte hans företrädare var med tidigt i 

projekten. 

En förvaltare berättade att det finns en process som beskriver 

nyproduktion där både förvaltning och Bostad är med. Förvaltningen har 

möjlighet att påverka och projektledare tar hänsyn till vad de tycker. 

Förvaltningen sitter med på projektteamsmöten två till tre år innan inflytt, dels 

för att lära sig om projektet men även för att bidra och tycka till. Två av fyra 

förvaltare menar att det finns nykundsförvaltare i deras områden, en tror att det 

är svårt ekonomiskt på mindre orter. 



 J 

 

Kategori Bostad Förvaltning  

Skede 3&4  Under projektering och produktion har två projektledare 

projektgruppsmöten där det sitter med en eller flera representanter från 

förvaltningen. På de mötena pratar de löpande om projektet och hur det går. 

Förvaltning är med på besiktningen, så de är med under projekteringen och 

bestämmer ramarna för projektet. De båda projektledarna jobbar mycket med att 

säkerställa produkten från början och ha noll fel vid överlämnade till kunden. 

Arbetet med målet att ha noll fel vid överlämnande uppnås bland annat genom en 

genomarbetat och strukturerad besiktningsplan som involverar kund, 

besiktningsmän och förvaltning.  

I Göteborg har de sedan tre år tillbaka en rutin vad gäller samarbetet 

mellan bostad och förvaltning. Den rutinen tar upp vad som gäller och bland 

annat att förvaltning skall vara med under projektering och vara med och utveckla 

projekten, men även vad som gäller under överlämning och garantitid. 

Under projektering hålls på en ort projektmöten en gång i 

månaden där förvaltning deltar, får information och får vara med och 

påverka. Ett önskemål är att få vara med och välja till exempel låssystem 

från en entreprenör som de redan har samarbete med, ett alternativ är att 

Riksbyggen kräver att ett visst system används, då kan det bli ännu mer rätt 

från början. En annan intervjuperson menar att det är bra om förvaltning får 

vara med på byggmöten i något skede för att påverka allmänna utrymmen 

med mera, men att det inte alltid är så.  

En medarbetare berättar om att de är med på projektteamsmöten 

och att det ett år innan inflytt hettar till där det ska skrivas avtal, välja 

låssystem och bestämma annan detaljinformation. Det förs en dialog 

mellan produktionsansvarig, förvaltning och projektledare. Att sitta på 

samma kontor är en fördel för samarbetet, men det blir alltid en 

informationstapp någon gång under byggåren då medarbetare slutar och det 

kommer nya.  

Skede 5 - 

inflyttning 

När förvaltningen varit delaktiga under processen blir överlämningen vid 

inflytt betydligt enklare, Riksbyggen kan då hela huset eftersom båda parter varit 

med från början. I mellersta tycker intervjuperson att de har byggt upp ett bra 

samarbete där de hjälps åt och driver framåt mot samma mål. Det som lämnas 

över till förvaltning är projektpärm, drift och skötsel, avtal, garantier och ritningar 

med mera. I vilken form dokumentation lämnas över varierar, det som nämnts är 

pärmar och USB.  

En intervjuperson nämner att de under projektet har gjort upp en 

inflyttningsplan och aktivitetsplan om hur de ska hantera inflyttningen och vad de 

ska ha för olika träffar och infomöten. Garantiförvaltaren är med och presenterar 

sig för att skapa en relation till de boende, det är därför med även under 

besiktningen för att få en kännedom om bostäderna. Hur överlämningen ser ut i 

projekten är väldigt personberoende. På många ställen menar en medarbetare att 

överlämningen endast bestått av att ett antal pärmar lämnas över till förvaltning, 

men att det borde bestå av ett möte. Bra om rätt människor får info och att det är 

tydligt vad bostad respektive förvaltning ansvarar för före och efter inflytt. Om 

överlämningen endast består av ett antal pärmar som kastas över kommer 

förvaltning inte vare mottaglig. Generellt har projektledare varit trötta på 

projektet i slutet och vill helst bara lämna över snabbt, få en underskrift och 

avsluta projektet. Projektledaren har ofta ett annat projekt som är i uppstartsfasen 

och vill hellre ta tag i det.  

Vid inflytt har projektledare, sälj och förvaltning ett antal 

aktiviteter med kund, och ansiktet mot kund ändras från Bostad till 

Förvaltning. Vid inflytt får kunden även reda på hur de ska göra med 

felanmälningar. På vissa ställen är inflytt första mötet med kunden för 

förvaltningen och det är vid inflytt som förvaltningsavtal kickar igång med 

bostadsrättsföreningen. Förvaltningen tar inte över projektet helt förrän sex 

månader efter inflyttning. Överlämningen är enligt en medarbetare ofta så 

att projektledare gör sin avlämning och försvinner, förvaltning blir kvar 

och skall ta hand om garantifrågor. Det är dock väldigt personberoende hur 

det sköts.  

Projektledare tar fram handlingar som lämnas över till boende och 

förvaltning. Förvaltning får även under besiktning en genomgång av 

teknik, den genomgången är av varierande kvalitet. Hur dokumentationen 

lämnas över varierar, en del använder fysiska pärmar, medan andra har 

USB minnen eller cd-skivor. En medarbetare är noga med att berätta till 

boendekund om boendepärmen att de i den kan hitta information om hur 

till exempel elementen fungerar. Om de boende ringer om råd kan 

förvaltning hänvisa till boendepärm och vilken sida de ska kolla på. En 

medarbetare kan inte påstå att de tar emot några dokument från Bostad.  
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Kategori Bostad Förvaltning  

Skede 6 - 

Garantitid 

Projektledare ansvarar för projektet under garantitid men har ofta en 

överenskommelse med förvaltning som utser en ansvarig. Garantiansvarig 

förvaltare tar emot felanmälan, bedömer om det är garantifel eller inte och 

skickar vidare garantifel till entreprenör som får återkoppla till förvaltning att 

ärendet är åtgärdat. Från att förvaltare har fått in felet går återkoppling enligt 

en medarbetare snabbt medan andra medarbetare menar att återkopplingen 

från entreprenör till kund är ett problem. Vissa entreprenörer har 

organisationer som sköter ärendena, andra inte och det tar olika tid beroende 

på vilken person som är ansvarig. Inom tre veckor måste garantifel anmälas 

till entreprenören, det gör att garantiförvaltare måste handla snabbt med 

ärendena och det kan vara svårt då entreprenörerna också måste prata med ett 

antal personer i sina led. Oavsett om det är ett litet eller stort ärende kan det ta 

två månader innan det händer något och det måste förmedlas till kunderna. En 

projektledare försöker medvetet jaga entreprenören så mycket som möjligt 

medan de är kvar på arbetsplatsen för när de lämnat tar hanteringen mycket 

längre tid. Medarbetaren har börjat ställa krav på att entreprenören presenterar 

en organisation som tar hand om felanmälningarna efter slutbesiktning, det 

skrivs in i kontraktet.  

För den tid som förvaltningen lägger ned på garantifel får de av en 

projektledare betalt av projektet. I medarbetarens projekt ha de även gjort upp 

en deal med förvaltningen att de kan gå in och fixa enkla garantifel själva upp 

till en viss summa. Fakturan går till projektledare som i sin tur tar med 

summan till en ekonomisk upphandling med entreprenör. Medarbetaren tycker 

att förvaltaren skall ha frihet att åtgärda fel själva eftersom det har med 

varumärket att göra. I Stockholm kommer de börja med att förvaltning får 

åtgärda småfel upp till en viss bekostnad och att det skrivs in i kontrakt med 

entreprenör. Det finns risk att något ärende inte blir betalt, men om kunden 

blir nöjd är det värt.  

En medarbetare skall testa i sina projekt att från inflyttning och fram 

till sex månader görs inget med de fel som kommer in till Riksbyggen, utom 

akuta fel. Efter sex månader görs en besiktning med besiktningsman över de 

här anmälningarna som kommit in under dessa sex månader och då förväntas 

det inte att det ska hända något innan dess. Fel som är svåra att bedöma får en 

besiktningsman komma och bedöma, då är det enklare att samla ihop alla fel 

och ta dem samtidigt.  

Lokala utbildningsinsatser kring bedömning av garantifel har 

genomförts på en ort. 

Efter inflytt har förvaltning en resa på åtminstone fem år med kund där 

projektledare fortfarande är ytterst ansvarig för besiktningar och komplexa 

garantifel, men vardagsdialogen handlägger förvaltare medan entreprenören ska 

åtgärda garantifel. Projektledare är inte på alla platser med på föreningsstämmor 

eller kundmöten efter inflyttning, finns ingen tydlig rutin över det. Förvaltning 

har överlämning för att kunden efter fem år skall fortsätta med dem, första fem 

åren inkluderat garantihantering är otroligt viktigt. Garantifel hanteras i samtliga 

fall av förvaltningen där den boende anmäler till Riksbyggen Dag&Natt, 

ärendet kommer som en serviceorder till någon på förvaltningen, de bedömer 

om det är ett garantifel och skickar till entreprenör. På vissa platser i Sverige är 

det en utsedd person som alltid tar emot felanmälningarna, medan på andra 

platser varierar det mellan projekten vem som ska hantera dem. 

Efter att felet har skickats till entreprenör varierar det hur lång tid det 

tar att åtgärda och återkoppla felet. På en ort tar entreprenören kontakt med 

boende, åtgärdar felet inom någon dag för att sedan återrapportera till 

förvaltning som avslutar ordern. Medarbetaren tror att det fungerar så bra 

eftersom förvaltningen varit delaktig och de tidigt kunnat poängtera till 

entreprenör hur viktigt det är med snabb återkoppling och åtgärd. Beroende på 

vem som är entreprenör och vem de har utsett till att hantera garantifel fungerar 

det olika bra med åtgärder och återkoppling. Är det någon som är van att 

hantera ärenden går det fortare. Garantifelshantering är på flera platser en 

akilleshäl, förmågan att få entreprenör att jobba snabbt och serviceinriktat mot 

kund. Hantering idag är väldigt personberoende, vilken individ entreprenören 

har utsett som handläggare mot Riksbyggens kunder. Det är inte alltid utvald 

entreprenör förstår att Riksbyggen kan få lida av det tar tid med åtgärd och 

återkoppling. För en kund är Riksbyggen alltid Riksbyggen, spelar ingen roll 

om det är någon från Bostad eller Förvaltning.  

En annan medarbetare tycker att det kan bli tydligare hur bedömningen 

av garantifel ska gå till, vad är ett garantifel och vad är inte. Eftermarknad 

fungerar inte helt optimalt enligt medarbetare och det kan ta flera veckor eller 

månader innan entreprenör åtgärdar fel och ibland sker ingen återkoppling. 

Förvaltningen får stå för att inget händer och det har varit diskussioner på minst 

två ställen om att lägga till en summa i projektet för att förvaltning skall kunna 

åtgärda småfel själva direkt, och att det upphandlas med entreprenör. Vissa 

projektledare vill gärna släppa projektet tidigt och ibland får förvaltningen ligga 

på för att få svar på frågetecken om huset och området runt som skall vara 

åtgärdat innan överlämning till bostadsrättsföreningen.  
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Gemensam

ma rutiner 

En medarbetare anser att nyckeln i hela överlämningsprocessen är att du 

måste ha rutiner och sen följa dem, se till att involvera de personerna du skall 

samarbeta med och då får du en bra överlämning. Centralt tycker en medarbetare 

att Riksbyggen skall styra upp rutiner och samarbete mellan bostad och 

förvaltning och hur garantiförvaltning skall fungera. Projektledarna har ju 

projektledarens verktyg, men det är inget som förvaltningen jobbar med. Det är 

en bra checklista för projektledare där man får med alla steg i processen. Det har 

under en tid varit lite rörigt vilka dokument som skall användas och det har lett 

att varje kontor haft sina egna arbetssätt.  

 

Medarbetare upplever att det är olika tydligt enligt rutiner hur 

överlämning skall gå till. På en plats tycker de att det är jättetydligt dem 

emellan hur de jobbar medan andra upplever att det är personberoende hur 

rutiner efterföljs och om de förstår dem. Två upplever att det i början inte 

var speciellt tydligt med gemensamma rutiner och att de inte fick en 

introduktion eftersom alla gick på semester eller att det var otydligt. Båda 

upplever dock att det har blivit tydligare och bättre med tiden och ju mer 

de används. Det anses viktigt att det är tydligt vem som skall göra vad när 

det är så många inblandade i kedjan. I Stockholm finns det ett team som 

jobbar med överlämningsfrågorna och som har jobbat fram en 

gränsdragningslista som kan användas som checklista under teammöten.  
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