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Abstract

Limitations in early construction development

Tomas Lundin

Purpose: This study is formed in order to evaluate what 
limitations there are in the early construction development 
process. The study is conducted at a Swedish construction company. 
To define the work, three research questions have been asked:

1.How does the early planning affect the future development of 
apartment projects?

2.How are resources utilized during early development?

3.How does the collaboration between different actors work in the 
early development of housing projects?

Methodology: The study has been completed using a qualitative 
approach in order to investigate the limitations. Semi structured 
interviews have been the main data source, combined with 
observations and internal documentation. The study has been 
conducted in a Swedish construction company's department within 
their in-house apartment projects.

Findings: This report indicated that the municipality places 
demands on contractors, which may lead to limitations in 
flexibility for further development. It also indicated that the 
resources in the first stage are limited and the relationship 
between the contractor and real estate agency are weak. 

Keywords: Product development, construction industry, limitations 
in construction development
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
På den Svenska bostadsmarknaden idag agerar många byggaktörer, vilket bland 

annat innebär en hög konkurrens om framtida konsumenter. Efterfrågan på 

nyproducerade bostadsrätter idag är stor, där majoriteten av Sveriges kommuner har 

en bostadsbrist. Trotts detta har många byggaktörer fått svårare att sälja sina 

bostadsrätter jämfört med de senaste åren. Anledningen till detta beror troligtvis 

bland annat på att försäljningspriserna under år 2017 är väldigt höga eller att 

produkten inte är tillräckligt attraktiv i förhållande till försäljningspriset. Vilket 

innebär att de potentiella konsumenterna inte värderar bostadsrätterna tillräckligt 

högt jämfört med de aktuella försäljningspriserna. För att öka kundvärdet behöver 

försäljningspriserna antingen sänkas eller att produkten blir mer attraktiv i 

förhållande till försäljningspriset. För att uppnå detta krävs det en lyckad 

produktutveckling vilket bland annat innebär att nyttja resurser effektivt och att 

samverkan inom projektorganisationen fungerar bra. Bostäder är en viktig 

samhällsprodukt och beskrivs som ”Quality of life” vilket gör detta till ett väsentligt 

problem.   

 

För att undersöka problemet och eventuellt hitta en del av lösningen undersöks ett 

Svenskt byggföretag som bland annat arbetar med utveckling av bostadsprojekt. 

Studien undersöker möjliga hinder i den tidiga utvecklingsprocessen som påverkar 

den framtida utvecklingen negativt samt hur resurser och samverkan inom 

projektutvecklingsorganisationen fungerar. För att göra detta har 20-talet intervjuer 

utförts tillsammans med observationer och granskning av företagets interna 

dokument.   

 

Studiens resultat visar på att den detaljplan som fastställs inför bostadsprojekt ställer 

höga krav på byggföretag vilket innebär begränsningar i byggprojektens utformning. 

Det här påverkar inte bara byggföretagets flexibilitet negativt utan det påverkar även 

de framtida kostnaderna. Byggföretaget låter även arkitekterna styra 

detaljplaneprocessen till stor del, vilket verkar påverkar de framtida 

utvecklingstiderna negativt. Studien visar också att de resurser som finns tillgängliga 

nyttjas sparsamt i det tidiga skedet. Även den nätverksrelation som  byggföretaget 

har med mäklare tyder på att vara bristfällig i form av dåligt kommunikationssystem.  

 

 

 

  



  

Förord 
Studien är ett examensarbete på mastersnivå, motsvarande 30 högskolepoäng och är 

Tomas Lundins avslutande moment inom utbildningen ”Industriell ledning och 

innovation” på Uppsala Universitet.  

 

Studien är utförd under hösttermin 2017, på ett Svenskt byggföretag inom den 

avdelning som utvecklar nya bostadsprojekt. Jag vill därför passa på att tacka 

byggföretaget som tillåtit mig utföra den här undersökningen. Jag vill också passa 

på att tacka handledaren på företaget, som tackade ja till att bli min stöttepelare, du 

vet vem du är. Tillsammans har vi haft en kontinuerlig diskussion och fattat 

gemensamma beslut som hjälpt mig vidare i arbetet.  

 

Arbetet har varit en bergochdalbana med många motgångar, men också medgångar. 

Under arbetets tid har jag fått en vägledning av Peter Birch, min ämnesgranskare på 

Uppsala Universitet. Jag vill därför tacka Peter för den tid han spenderat vilket hjälpt 

mig i rätt riktning.  

 

 

Uppsala den 17 Januari 2018 

Tomas Lundin 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ................................................................................................... 1 

1.1 Bostadsmarknaden ........................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ......................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................. 3 

1.4 Disposition ....................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................. 4 

2 Metod .............................................................................................................. 5 

2.1 Forskningsmetod .............................................................................................. 5 

2.2 Datainsamlingsmetod ....................................................................................... 6 

2.2.1 Dokument ..................................................................................................... 6 

2.2.2 Strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer ................. 6 

2.2.3 Intervjuteknik ............................................................................................... 7 

2.2.4 Observation ................................................................................................... 8 

2.3 Urval ................................................................................................................ 8 

2.4 Kvalitetssäkring ............................................................................................... 9 

2.5 Bias ................................................................................................................ 11 

2.6 Analysmetod .................................................................................................. 11 

2.7 Etiska förhållningssätt .................................................................................... 12 

3 Teorier ........................................................................................................... 13 

3.1 Vad är ett bostadsprojekt ............................................................................... 13 

3.1.1 Bostadsrätt som produkt ............................................................................. 14 

3.1.2 Detaljplaneprocessen .................................................................................. 15 

3.2 Produktutveckling .......................................................................................... 16 

3.2.1 Lyckad produktutveckling .......................................................................... 16 

3.2.2 Vanliga utmaningar med produktutveckling .............................................. 17 

3.3 Organisationsdesign ....................................................................................... 18 

3.3.1 Organisationsstruktur ................................................................................. 19 

3.3.2 Människorna i organisationen .................................................................... 20 

4 Empiri ........................................................................................................... 23 

4.1 Introduktion av företagets arbetssätt och projektorganisation ....................... 23 

4.2 Detaljplan ....................................................................................................... 25 

4.3 Projektutveckling och vidare projektering ..................................................... 27 



 
 

4.4 Produkt – och verksamhetsutveckling ........................................................... 32 

5 Analys ............................................................................................................ 35 

5.1 Detaljplaneprocessen ..................................................................................... 35 

5.2 Resurser ......................................................................................................... 37 

5.3 Utvecklingstid ................................................................................................ 37 

5.4 Relationer ....................................................................................................... 38 

6 Diskussion ..................................................................................................... 39 

6.1 Praktiska implikationer .................................................................................. 39 

6.2 Etiska och samhälleliga implikationer ........................................................... 41 

6.3 Självkritik och utmaningar ............................................................................. 41 

7 Slutsats .......................................................................................................... 43 

7.1 Frågeställningar ............................................................................................. 43 

7.2 Förslag på vidare studier ................................................................................ 44 

8 Referenser ..................................................................................................... 46 

 



1 
 

1 Introduktion 
Introduktionen börjar med att beskriva bostadsmarknaden och den 

problemformulering som studien förhåller sig till. Slutligen beskrivs studiens syfte, 

de frågeställningar studien ska behandla, studiens disposition och avgränsningar.  

1.1 Bostadsmarknaden 

Bristen på bostäder har uppmärksammats av media den senaste tiden, där bland annat 

Nyhetsmorgon (2017), tar upp problemet. Byggbolag har, trots att det finns en 

bostadsbrist, problem med att sälja bostadsrätter jämfört med de senaste åren. Året 

2017 har bostadsmarknaden haft ett stort utbud av nyproducerade bostadsrätter och 

försäljningspriserna har varit väldigt höga jämfört med tidigare år (Nyhetsmorgon 

2017). VD på en mäklarfirma berättar under September, 2017 hur försäljningen av 

bostadsrätter minskat den senaste tiden.  

”Tempot är lite lägre än vi vant oss vid de senaste åren, vilket till 

stor del beror på det större utbudet (både på nyproduktions- och 
andrahandsmarknaden)” 

(VD, en mäklarfirma)  

 

Samtidigt som Boverkets senaste bygg- och bostadsmarknadsanalys visar att nio av 

tio kommuner i Sverige har en fortsatt brist på bostäder, enligt Salomonsson (2017) 

på Sverige Radio. Bostadsbristen beror bland annat på den befolkningsökning som 

skett. Oavsett en lägre försäljningsfrekvens av bostäder visar studier på en fortsatt 

beräknad bostadsbrist i framtiden, enligt pressmeddelande från Sveriges 

byggindustrier (Sveriges byggindustrier 2017). Med andra ord har byggbolagen svårt 

att sälja bostadsrätter och det råder en bostadsbrist i landet.  
 

Bostadsmarknaden består av många byggaktörer vilket påverkar byggföretagen i 

form av bland annat konkurrens om konsumenterna (Konkurrensverket 2015). I 

dagsläget är Sveriges fyra största byggföretag Peab, NCC, Skanska och JM. Samtliga 

har verksamhet inom bland annat nyproducerade bostadsrätter (Lundgren 2016).  

”De fyra största byggföretagen är överlag relativt lika varandra i 

sina produkter och erbjudanden, ingen har någon större 
konkurrensfördel gentemot de andra” 

(Marknadsanalytiker, ett byggföretag) 

 

Konkurrensen mellan bolagen gör det viktigt att skapa en konkurrensfördel, vilket 

innebär ett skapande av något som inte konkurrenter har, eller göra något som är 

bättre än konkurrenterna. Samtidigt som en efterfrågan måste finnas hos 
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konsumenterna (Kotler & Keller 2007). För att skapa en konkurrensfördel eller vara 

konkurrenskraftiga måste först en förståelse av konsumentens behov och önskemål 

finnas (Kotler, Armstrong & Parment 2016). För att tillfredsställa konsumenterna 

måste behoven förverkligas och implementeras till produkten. Denna process brukar 

benämnas produktutveckling, och är nödvändig för företag för att kunna stanna kvar 

på en marknad där konkurrens finns enligt Gautam & Singh (2008) och Grefrath, 

Frombach, Bleker, Meckelnborg & Deutzkens (2011) studie. 

För att lyckas med en framgångsrik produktutveckling måste en välfungerande 

produktutvecklingsprocess vara etablerad, tillsammans med en strategiskt utformad 

organisation (Ulrish & Eppinger 2011; Akintoye, Goulding & Zawdie 2008). Som 

beskrivet ovan är det en stor konkurrensen mellan byggaktörer, försäljningspriserna 

är höga, efterfrågan är stor och byggaktörer har ändå svårt att sälja bostadsrätter. Att 

undersöka hur utvecklingen av ett bostadsprojekt fungerar och vilka problem och 

utmaningar det finns för en framgångsrik produktutveckling är därför intressant att 

undersöka.  

 

Ahlqvist (2014) har utfört en studie som behandlar hur en projektorganisation 

fungerar som drivkraft och hinder inom byggindustrin. Studien är utförd inom 

samma institution och universitet som denna studie och är en fallstudie utförd på ett 

avancerat sjukhusbygge. I introduktion av studien beskrivs det att innovation och 

förnyelse inom branschen är bristfällig, och en anledning till det är på grund av att 

den förnyelse som sker oftast är projektvis, vilket ofta innebär en kortsiktig lösning. 

En intressant huvudslutsats i Ahlqvist (2014) studie är att innovation och förnyelse 

har bättre förutsättningar inom bostadsprojekt jämfört med ett avancerat 

sjukhusprojektet (Ahlqvist 2014).   

1.2 Problemformulering 

För att eventuellt lösa problemet med svårsålda bostadsrätter krävs det att 

försäljningspriset sänks, eller att produkten blir mer attraktiv i förhållande till priset. 

Det vill säga, att värdet för kunden ökar. Byggföretag behöver med andra ord 

förbättra deras produktutvecklingsarbete, eller göra en prissänkning för att på så vis 

höja bostadsrätternas kundvärden. Det här kan även bidra till en konkurrensfördel 

vilket kan vara avgörande för att vinna de konsumenter som fortfarande är villiga att 

betala det priser som erbjuds på bostadsmarknaden idag.  

 

En studie från England  beskriver att innovation inom byggbranschen är bristfällig, 

och inte bara i England utan generellt i hela världen (Barlow 2000). Något som 

Aouad, Ozorhon & Abbott (2010) också beskriver i sin studie, främst i England. En 

intressant slutsats i Aouad, Ozorhon & Abbott (2010) studie är att utvecklingen lätt 

glöms bort eller göms inom byggbranschen och anledningen till det beror på att 

branschen är väldigt projektbaserad och därmed skiljer sig mycket jämfört med andra 

branscher. Eriksson (2013) beskriver i sin studie att projektorganisation är den 



3 
 

vanligaste organisationsstrukturen i den Svenska byggbranschen. En av Eriksson 

(2013) slutsatser liknar Aouad, Ozorhon & Abbott (2010)  slutsats och beskriver att 

problemet med en projektorganisation är att arbetet ofta resulterar i kortsiktiga 

lösningar och de långsiktiga, innovativa lösningarna är frånvarande. Eriksson (2013) 

beskriver dessutom det samhällsvärde byggindustrin har då den bland annat utgör 

mellan sex till tio procent av många länders bruttonationalprodukt (BNP). Dessutom 

bidrar byggindustrin till det som författaren beskriver som ”Quality of life” (Eriksson 

2013 s.334), vilket gör att innovation inom branschen är väsentligt (Eriksson 2013).  

1.3 Syfte 

Att undersöka hur ett byggföretag arbetar internt med produktutveckling och vilka 

hinder det finns för den produktutveckling som sker projektvis kan hjälpa företag i 

byggbranschen. En inblick i hur byggföretag arbetar med utvecklingen av 

bostadsprojekt kan även vara akademiskt användbart i andra studier.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur ett byggföretag arbetar med den tidigare 

utvecklingen av bostadsrätter och vad det finns för hinder till produktutveckling. För 

att studien ska bli mer konkret har tre frågeställningar utformats nedan. 

 

Frågeställningar: 

• Hur styr den tidiga planeringen den framtida utvecklingen av bostadsprojekt? 

• Hur nyttjas resurser under den tidiga utvecklingen av bostadsprojekt? 

• Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer i den tidiga utvecklingen av 

bostadsprojekt? 
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1.4 Disposition 

Samtliga tre forskningsfrågor besvaras med hjälp av den empiriska studien och den 

teoretiska referensramen. Tyngdpunkten av de tre frågorna besvaras med hjälp av 

empirin då den utgör den största delen av studien. Nedan presenteras respektive 

avsnitt i rapporten och vad de innehåller.  

 

Metod: Beskriver hur empirisk data har samlats in och analyserats, men också vad 

som utgör studiens kvalité, vilka bias som finns och även etiska förhållningssätt. 

Teori: Här redovisas liknande undersökningar inom ämnet, men också annan teori 

som anses relevant för att besvara studiens tre forskningsfrågor.  

Empiri: Beskriver företagets arbetsprocess och vilka utmaningar och svårigheter det 

finns under processens gång. Empirin beskriver även hur företaget arbetar med 

produktutveckling idag och vilka supportfunktioner bostadsprojekten har.  

Analys och diskussion: Översätter teorin med empirin för att få en ökad förståelse. 

Där även de forskningsfrågor som studien behandlar diskuteras.  

Slutsats: Knyter samman hela studien och svara på forskningsfrågorna. Slutligen 

presenteras förslag på vidare studier.  

1.5 Avgränsningar 

Problemet med svårsålda bostadsrätter är väldigt stort och komplext. För att lösa hela 

problemet, om det ens är möjligt, krävs det mer än en författare som utför en studie 

på 30 högskolepoäng. Författaren har inte lösningen på problemet, företaget har 

troligen inte heller lösningen på problemet, konkurrenter lika så. För att bidra med 

någon form av ny kunskap som i bästa fall kan vara en liten del av lösningen 

undersöks därför en liten del av de som kan vara problemet.  

 

Författaren har valt att undersöka vilka problem det finns för att utveckla 

bostadsprojekt genom att studera om det finns några hinder i den tidiga planeringen 

som styr den resterande utvecklingsprocessen samt genom att studera hur resurser 

nyttjas och hur samarbetet mellan olika aktörer är. Anledningen till denna 

avgränsning beror dels på att författaren noterat i sin tidigare erfarenhet på 

avdelningen att många projektmedlemmar inte är tillsfred med den tidiga 

planeringen. Dessutom har valet att studera resurser inom projektorganisationen och 

samverkan mellan olika aktörer gjorts på grund av att flera studier och annan 

litteratur påpekar väsentligheten av dess innebörd för en lyckad produktutveckling.   

 

Studien avgränsas ytterligare genom att undersöka ett referensprojekt på ett 

byggföretags egenutvecklade bostadsprojekt. På så vis kan undersökningen komma 

in mer på djupet i en projektorganisation.  
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2 Metod 

I avsnittet beskrivs det vilken forskningsmetod som används och studiens 

tillvägagångssätt. Därefter beskrivs de vilka datainsamlingsmetoder som används 

och hur studiens urval gått till. Slutligen beskrivs viktiga kvalitetsbegrepp, Bias, 

analysmetod och etiska förhållningssätt som studien behandlat.   

2.1 Forskningsmetod 

Studien undersöker vilka utmaningar och hinder det finns under utvecklingen av 

bostadsprojekt. Författaren hittar inga liknande studier som utgår från detta 

perspektiv vilket innebär att det inte finns någon liknande data att utgå från. När det 

finns en brist på data är det svårt att avgränsa studien vilket gör ett kvalitativt 

forskningssätt relevant enligt Alvehus (2013).  

 

För att samla in data har semistrukturerade intervjuer genomförts hos 19 

respondenter, som i efterhand kompletterats med strukturerade frågor hos utvalda 

respondenter. Företagets interna dokument har analyserats för att få en ökad 

förståelse över företagets arbetssätt, organisation och dokument från ett 

referensprojekt. För att studera en mer naturlig situation har dessutom en deltagande 

observation ägt rum, där projektmedlemmarna i referensprojektet hade ett 

samordningsmöte. Dessutom har författaren spenderat mycket tid under studien på 

avdelningen, vilket bidragit till att författaren både sett och hört information som kan 

ha bidragit till studien. Semistrukturerade intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetod karaktäriserar kvalitativ forskning enligt Yin (2013). Nedan 

presenteras en schematisk bild över studiens tillvägagångssätt enligt Figur 1.  

 

 
Figur 1: Schematisk bild över studiens tillvägagång 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Nedan presenteras de dokument från företaget som granskats samt hur intervjuerna 

och observationerna genomförts. 

 

2.2.1 Dokument 

För att kartlägga företagets organisation har organisationsscheman granskats vilket 

resulterade i kunskap om företagets olika verksamhetsområden och de arbetsroller 

som finns inom referensprojektet. Företaget har också en arbetsmodell som beskriver 

hur företaget ska arbeta med utvecklingen av bostadsprojekt. Modellen har granskats 

och jämförts med referensprojektets projektbok i form av ritningar, Gantt-schema 

och information från intervjuerna. Även referensprojektets detaljplan har granskats 

för att kunna få en ökad förståelse över de krav som planen sätter. Dokumenten som 

granskats och analyserats har gett en djupare förståelse och kunskap i företagets 

arbetssätt och det projekt som studien fokuserat på. 

 

Majoriteten av dokumenten är sekretessbelagda, vilket innebär att informationen kan 

vara intressant för andra intressenter. Därför har författaren, tillsammans med 

företagets handledare bestämt att studien inte kan publicera några av de 

sekretessbelagda dokumenten, med undantag för några figurer som illustrerar delar 

av dokumenten.   

 

2.2.2 Strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer 

Syftet med en intervju beskriver Alvehus (2013) som ett sätt att komma åt 

respondentens åsikter, tankar, känslor och erfarenheter. Att komma åt 

projektmedlemmarnas och övriga respondenters åsikter, tankar, känslor och 

erfarenheter är det som är syftet med intervjuerna. Hur en intervju ska vara uppbyggd 

beror till stor del på hur mycket intervjuaren kan förutspå de svar som eftersöks. 

Under och inför intervjuerna var svaren för författaren relativt oförutseddbara, men 

författaren  har haft ett syfte att sträva efter. Det här är något som Alvehus (2013) 

beskriver som en öppen intervju där intervjuaren har ett mål, men resan dit är 

obestämd.  

 

Inför den första intervjun skapades ett frågeformulär, som sen justerats inför 

resterande intervjuer beroende på respondentens arbetsroll och det som författaren 

velat veta mer om. Frågorna var av öppen karaktär, dels för att inte styra 

respondentens svar men också på grund av att svaren är svåra att förutspå. 

Intervjutypen kännetecknar det som Yin (2013) benämner som semistrukturerad, 

vilket innebär att intervjuaren följer ett frågeformulär med mer öppen karaktär. På så 
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vis får respondenten en större påverkan av svarsalternativen. Det är viktigt som 

intervjuare att vara på sin vakt och komma med följdfrågor beroende på 

respondentens förmåga att uttrycka sig inom ramen för studien (Yin 2013). Det här 

fanns i åtanke under intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna gav mycket 

information, men en viss information var för otydlig för författaren att tolka och 

behövde kompletteras i efterhand. För att göra detta utformandes frågor av en mer 

strukturerad form till utvalda respondenter. Dessutom kompletterades information 

om referensprojektet genom ett möte med projektets projektutvecklare. Syfte med 

mötet var att få en tydligare bild av projektets arbetsprocess.  

 

2.2.3 Intervjuteknik 

Alla de intervjuer som utförts har spelats in, för att på så vis kunna analyseras och 

koda de innehåll som tolkas som intressanta för studien. Majoriteten av de utförda 

intervjuerna har skett öga mot öga, där författaren ställt öppna frågor och 

respondenten har svarat därefter. I några fall har intervjuer av bekvämlighetsskäl 

utförts över Skype. Anledningen beror på att respondenten och intervjuaren befunnit 

sig på olika orter vilket utgjort valet  av Skype som kommunikationsverktyg. 

Intervjuerna som genomfördes  med Skype som verktyg spelades också in för att 

slutligen kunna analyseras.  

 

Valet av att spela in intervjuerna gjordes dels för att kunna återupprepa intervjun, 

men också för att kunna identifiera intressanta citat. Det var en intervjuare 

(författaren) som utförde intervjuerna och därför ville författaren fokusera på 

samtalet och vara en god lyssnare istället för att anteckna med risken att tappa fokus. 

Det finns dock nackdelar med att spela in, något som Yin (2013) beskriver som att 

respondenten kanske inte vågar öppna upp sig lika mycket på grund av inspelningen. 

Intervjuaren försökte undvika detta genom att försöka påverka respondentens 

beteende genom att berätta för respondenten att det är viktigt för studien att svaren 

inte begränsas. Dessutom nämnde intervjuaren att ingen annan person kommer att få 

lyssna på inspelningen och att respondenten kommer att vara anonym för 

offentligheten. 

 

Intervjuerna började med att intervjuaren presenterade sig själv och syftet med 

studien. Därefter berättade intervjuaren att företaget som studien behandlar och 

respondenten kommer att vara anonymt för offentligheten. Därefter startade 

intervjuaren inspelningen efter att först be respondenten om tillåtelse att spela in. 

Första inledande frågan inledde samtliga intervjuer och handlade om att 

respondenten får berätta om sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Därefter 

följde de intervjufrågor som anpassats beroende på respondentens roll. Slutligen 

avslutades intervjuerna med att fråga om respondenten hade något att tillägga som 

kan vara intressant för studien och om respondenten hade något tips på person 

intervjuaren borde intervjua. Slutligen frågades det om intervjuaren kan återkomma 
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med eventuella följdfrågor i framtiden. Under intervjuerna försökte författaren att 

inte vara för styrande och tala för mycket, något som Yin (2013) beskriver som 

viktigt eftersom de data som är av intresse är respondentens åsikter och inte 

intervjuarens.   

 

2.2.4 Observation 

Observationer är vanligt förekommande inom samhällsvetenskapen då det handlar 

om att efterlikna en situation som förekommer naturligt. Problemet med 

observationer är dock att observatören riskerar att påverka situationen i form av att 

påverka de observerades beteenden (Alvehus 2013). I det här sammanhanget var en 

observation planerad, med syftet att observera vilka problem och utmaningar 

deltagarna ställs inför vid en gemensam projekteringsgenomgång av 

referensprojektet. Projekteringsledaren agerade mötesledare och förde mötet framåt 

med hjälp av en visuell frågetavla. De resterande mötesmedlemmarna hade samlat 

in frågor som redovisades i den visuella frågetavlan. Tillsammans gick de igenom 

samtliga frågor med syfte att klargöra frågorna. De resterande mötesmedlemmarna 

var projektutvecklaren, projektchefen, installationssamordnaren, tre arkitekter varav 

en landskapsarkitekt, en ansvarig elektriker, en ansvarig från VVS (Värme, 

Ventilation och Sanitet) och en konsult som genomför energiberäkningar.  

Observationen varade en timme där observatören (författaren) valt att sitta frånskild 

övriga deltagare och inte delta i någon diskussion med målet att minimera störningar 

i samtalet.  

 

Utöver den planerade observationen har författaren en tidigare arbetserfarenhet från 

avdelningen. På så vis har författaren deltagit i liknande sammanhang tidigare vilket 

bidragit till en förkunskap av hur företaget arbetar. Dessutom har uppskattningsvis 

50 procent av studien spenderats på avdelningen. Detta har bidragit till att en relation 

med vissa projektmedlemmar bildats och även att en viss data har samlats in eftersom 

författaren spenderats i den naturliga arbetssituationen.    

2.3 Urval 

En intervju kan urskilja sig på olika nivåer enligt Alvehus (2013), nämligen den 

bredare nivån och den smalare nivån. Den bredare nivån i studien blir byggbranschen 

och den smalare nivån blir individer som har en påverkan på designutvecklingen av 

bostadsprojekt. Den bredare nivån kännetecknas oftast genom att 

datainsamlingsenheten är enskild och den smalare nivån kännetecknas genom 

flertalet enheter. I kvalitativ forskning är det vanligt att urvalet av respondenter görs 

med en medvetenhet utefter studiens syfte och mål. Detta för att kunna rikta den 

specifika datainsamlingsenheten till det som är relevant för studien (Yin 2013). 

Eftersom studien riktar in sig på individer inom projektorganisationen passar alltså 

denna typ av urval in, vilket Alvehus (2013) beskriver som ett strategiskt urval. Det 
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strategiska urvalet är bra för att kunna komma åt specifika delar. Intervjuaren har 

sedan tidigare en relation med ungefär hälften av respondenterna, varav några sitter 

på den avdelning som studien bedrivs. Den typen av urval liknar det som Alvehus 

(2013) beskriver som bekvämlighetsurval, samtidigt som det är av strategisk 

karaktär. 

 

Undersökningens första intervju var med företagets interna marknadsanalytiker. 

Syftet med intervjun var att få en nulägesanalys över bostadsmarknaden. På så vis 

fick författaren en ökad förståelse över bostadsmarknaden. Urvalet av 

marknadsanalytiker skedde med hjälp av företagets interna organisationsschema. För 

att i ett senare skede välja intressanta respondenter hade författaren, tillsammans med 

företagets handledare en gemensam genomgång av vilka respondenter som kan vara 

intressanta för studien. Mötet kompletterades med företagets interna dokument av 

projektorganisationen. Tillsammans resulterade detta i 19 respondenter, både från 

företagets organisation men också från andra aktörer som har en koppling till 

designutformning av bostadsprojekt. Respondenterna omfattade samtliga roller inom 

referensprojektet, förutom några expertisroller som inte har någon större påverkan 

på designutformningen. Förutom medlemmarna i referensprojektet intervjuades 

respondenter som har en anknytning till något annat bostadsprojekt, för att på så vis 

få andra synvinklar, men också för att utöka antalet respondenter och öka chansen 

att uppnå triangulering och därmed öka studiens kvalité. Exempel på urval är valet 

av projektutvecklare, referensprojektet drivs endast av en projektutvecklare och 

projektutvecklaren har en viktig roll i projektets utformning. Därför intervjuades 

ytterligare två projektutvecklare från andra projekt. Företaget har också en intern 

avdelning inom produkt – och verksamhetsutveckling. Avdelningen är uppdelad 

inom olika områden vilket analyserades av företagets interna dokument. Utefter den 

analysen valdes intressanta respondenter från avdelningen. 

2.4 Kvalitetssäkring 

Alvehus (2013) beskriver två faktorer som är viktiga för att säkerställa kvalitén, 

nämligen reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om hur upprepningsbart det 

slutgiltiga resultatet är och en fördel är om studien utförs av en annan forskare. Med 

det menar Alvehus (2013) att studien ska kunna upprepas av en annan forskare och 

få en slutsats som liknar studien. En bra reliabilitet är något som den här studien 

brister i på grund av en dålig transparens. Yin (2013) beskriver att transparens 

handlar om att forskningsmetoden som bedrivs, och de data som finns, måste vara 

tillgänglig och förståelig. På så vis ska andra forskare kunna pröva studien och stödja 

studiens slutsatser. Alvehus (2013) beskriver dock att en bra transparens är 

svåruppnådd inom kvalitativa studier då det ofta är svårt att redovisa all data. Det här 

är något som stämmer överens med den här studien då fullständiga intervjuer, 

kroppsspråk och dokument inte redovisas på grund av bland annat utlovandet av 

anonymitet och sekretesskrav inom företaget. Om de sekretessbelagda dokumenten 
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hade redovisats hade studiens reliabilitet inte blivit påverkat. Författaren menar att 

reliabiliteten har beaktas under studien och valt att redovisa illustrerade delar av vissa 

dokument som är av betydelse för studiens analys och slutsatser, men också för det 

akademiska bidraget. Om fullständiga dokument redovisats hade dock det 

akademiska bidraget höjts något på grund av möjligheten för andra intressenter att 

kunna analysera och granska de sekretessbelagda innehållen.  

 

Flyvbjerg (2006) menar att det finns fem vanliga missförstånd om fallstudiers 

kvalitet. Ett av dessa missförstånd handlar om att det inte går att generalisera från en 

enskild fallstudie och därför bidrar inte fallstudien till vetenskaplig utveckling. Det 

här menar Flyvbjerg (2006) inte stämmer eftersom fallstudien är ett bra komplement 

för att faktiskt ge evidens om att den vetenskapliga teorin fungerar i praktiken genom 

att undersöka teorin på med riktiga exempel (Flyvbjerg 2006). Anledningen till 

författarens metodval av fallstudie beror på att det ger möjligheten att gräva djupare 

i en projektorganisation, det interna arbetssättet och dokumenten genom att studera 

en verklig situation. Något som Flyvbjerg (2006) beskriver som en möjlighet med 

en fallstudie att just studera en verklig situation och därmed ett verkligt exempel 

(Flyvbjerg 2006). 

 

Validitet däremot handlar om att undersöka det som faktiskt efterfrågas, något som 

Alvehus (2013) delar in i tre begreppsalternativ nämligen, hantverksvaliditet, 

kommunikativ validitet och pragmatisk validitet. Eftersom studien utförs på ett 

företag, av en individ, med ett referensprojekt är hantverksvaliditeten begränsad. 

Hantverksvaliditet handlar om att bedöma trovärdigheten av studiens analys och 

ifrågasätta studiens tillvägagångssätt generellt (Alvehus 2013). Det är svårt att dra 

några generella slutsatser som är heltäckande över branschen vilket bidrar till en 

begränsad hantverksvaliditet. Det finns säkert likheter med byggföretaget som 

studien studerar och andra byggföretag, men studiens omfattning räcker inte för att 

bedöma detta. Om vi istället tänker att studien ska utföras på ett annat företag är då 

studiens metod rätt tillvägagångssätt?  

 

Under studien har en dialog förts med författarens handledare, dels gällande 

frågeställning, men också vilka respondenter som kan vara lämpliga och om 

kunskapen är relevant för företaget. Det här beskrivs som kommunikativ validitet, 

vilket handlar om att diskutera den nya kunskapen med andra. Efter en slutförd studie 

ska dessutom studien presenteras för företaget, där medarbetare ska få diskuskutera 

den nya kunskapen och om den är trovärdig eller inte. Pragmatisk validitet handlar 

om att den nya kunskapen ska kunna bidra till samhällsnytta, vilket är svårt att avgöra 

i det här fallet. Företaget får förslag på eventuella åtgärder som kan göras för att 

eventuellt kunna bidra till något som är positivt för företaget vilket kan leda till en 

produkt med lägre försäljningspris. Värt att notera är att bostadsrätter är en relevant 

produkt för samhället.   
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Yin (2013) beskriver även att triangulering är ett förhållningssätt för att få en ökad 

validitet. Triangulering är inspirerad utav navigatorns sätt att finna tre 

referenspunkter. För att uppnå triangulering finns det flera tillvägagångssätt som 

måste vägas in beroende på situation. Bland annat kan triangulering uppnås genom 

att liknande data samlas från olika källor som exempelvis, en muntlig källa, en 

observation och ett dokument. Triangulering kan också uppnås om tre muntliga 

källor, tre författare eller en kombination av dessa styrker informationen. I studien 

har triangulering varit i åtanke, främst under empirin eftersom målet i de flesta fall 

vart att samla data från minst tre respondenter.  

2.5 Bias 

Författaren har tidigare arbetat på företaget och även den avdelning som studien 

genomförts på. På grund av det finns det en risk att tappa det kritiska tänkandet och 

därmed objektiviteten, något som varit i åtanken under hela processen. På grund av 

de tidigare arbetserfarenheterna fanns en relation med avdelningens 

projektmedlemmar innan studien började. Det här kan såklart bidra till att 

respondenterna förändrar sitt beteende gentemot författaren, tillika författaren 

förändrar sitt beteende mot respondenterna. Författaren har tänkt på det under 

intervjuerna och försökt tolka situationer och beteenden från ett externt perspektiv. 

Det positiva utfallet med relationerna är att respondenterna eventuellt vågat vara mer 

öppna och författaren har i efterhand haft lätt att komma med strukturerade 

följdfrågor.  

 

En annan bias som författaren var uppmärksam på var beteendet hos externa aktörer. 

Eftersom de externa aktörerna är konsulter för företaget, finns det en risk att de inte 

vill visa några svagheter, eller komma med åsikter som kan anses känsliga. Ett 

exempel på det är att samtliga respondenter från de externa aktörerna beskrev deras 

interna organisation med perfekta mått, medan företagets respondenter kunde 

beskriva de externas organisation med mer kritiska ögon.     

2.6 Analysmetod 

Inför samtliga intervjuer utfördes en intervjuguide, med förberedande frågor och 

anteckningar. Efter de avslutade samtalen togs viktiga nyckelord fram i enlighet med 

Yin (2013) sätt att beskriva hur en kodning kan gå till. Figur 2 illustrerar den första 

kodningen som gjordes av totalt 85, som baserats på åtta kategorier. 

 

 
Figur 2: Inspirerad från Yin (2013) tillvägagångssätt att koda 
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De 85 kodningarna är baserade på det författaren uppfattat som intressant, med 

koppling till problemformuleringen och syftet. De åtta kategorierna baserades på 

intervjuinnehållet och innebär vilken kategori författaren anser respondenternas 

uttryck passar i. Kategorierna är utvalda ord av författaren med anledning till att göra 

en strukturerad process för att göra det lättare att sortera och finna de nyckelord som 

författaren anser vara intressanta för studiens empiri. De åtta kategorierna är: 

Samordning, Produkt – och verksamhetsutveckling, Lagar och regler, 

Ansvarsområden, Bostadsstandard, Resurser, Utvecklingstid och Kritik om 

företagets arbetssätt.   

 

Den planerade observationen analyserades med studiens syfte i åtanke. De 

antecknades under observationen och en sammanställning av intressanta iakttagelser 

utfördes sedan samma dag. Dokumenten har också en roll i studien då de utgjort en 

grund över den empiriska studien och har analyserats. Den empiriska studien har 

sedan analyserats och diskuterats tillsammans med den teoretiska referensramen. För 

att slutligen koppla detta till studiens frågeställning och därmed komma fram till en 

slutsats.  

2.7 Etiska förhållningssätt 

Författaren gjorde en överläggning om observationen skulle vara öppen eller dold, 

med resultatet att vara öppen på grund av det etiska övervägandet. Med det menas 

att författaren presenterade sig innan observationen och beskrev vad syftet med 

observationen var. Alvehus (2013) beskriver att risken med en dold observation är  

huruvida observatören har rätt att utnyttja andra människors agerande eller inte.  

 

Citaten som presenteras i den empiriska delen är i enlighet med respondenternas 

svar, förutom undantaget att namn bytts ut mot befattningsroll för att undvika 

identifiering och på så vis röja den utlovade anonymiteten. Eftersom befattningsroll 

nämns i vissa citat finns det en möjlighet för de anställda att identifiera vilken person 

som citerats. Genom att intervjua minst två med samma befattning blir det dock 

svårare att identifiera exakt person för de anställda. För att ändå undvika att 

deltagarna på något vis kommer till skada har författaren valt att inte publicera citat 

som övervägs som identifierbara. Bryman & Bell (2013) beskriver att skada 

deltagare ska i de flesta fall vara oacceptabelt. En annan aspekt som Bryman & Bell 

(2013) tar upp som en risk med att agera oetiskt är att göra intrång i personers 

privatliv. Studien tar därför inte upp några intervjufrågor eller liknande som berör 

personers privatliv, vilket dessutom inte är relevant för undersökningen.      
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3 Teorier 

Teoriavsnittet är indelat i tre huvudavsnitt med respektive underkategorier. Det 

första avsnittet beskriver vad ett bostadsprojekt är och vad en bostadsrätt är för 

produkt. Enligt plangenomförandeutredningen (2013) behöver varje bostadsprojekt 

gå igenom en planprocess innan självaste byggandet kan dra igång. Därmed 

beskrivs det också hur en del av planprocessen, nämligen detaljplaneprocessen 

fungerar i det första avsnittet. Produktutveckling som är det andra avsnittets 

beskriver övergripligt vad produktutveckling är, men framförallt vilka utmaningar 

det finns inom produktutveckling. Slutligen beskrivs det hur en organisationsdesign 

är uppbyggd i det sista och tredje avsnittet.   

3.1 Vad är ett bostadsprojekt 

Att skapa, ändra eller göra om en byggnad, väg eller anläggning är vad Révai (2012) 

beskriver som ett byggprojekt. Ett byggprojekt, tillika andra projekt börjar med en 

idé och avslutas med att idén har blivit förverkligad. Ett byggprojekt brukar delas in 

i tre huvudfaser nämligen: utrednings – och programfas, projekteringsfas och 

slutligen produktionen (Révai 2012).  

 

Byggbranschen är oftast projektbaserat vilket gör att utvecklingen skiljer sig en del 

jämfört med andra branscher. Aouad, Ozorhon & Abbott (2010) har gjort en studie 

som handlar om att ge en insikt om den framtida forskningen kring innovation och 

hur universiteten kan hjälpa industrin med den typen av forskningen. Studien 

diskuterar bland annat att byggbranschen ofta är projektbaserad, vilket bidrar till 

minskad innovation jämfört med andra branscher (Aouad, Ozorhon & Abbott 2010). 

Studien har en liknelse med Eriksson (2013) studie som beskriver hur utveckling och 

kunskapsspridning inom byggbranschen ser ut inom olika organisationsnivåer. 

Studiens slutsats fastställer bland annat att många projektorganisationer inom 

byggbranschen fokuserar på kortsiktiga lösningar såsom, små justeringar, 

begränsningar och effektivitet, vilket bidrar till en brist på långsiktiga lösningar som 

flexibilitet, innovation, och experiment (Eriksson 2013). En annan intressant aspekt 

är Ahlqvist (2014) studie som bland annat belyser byggprojektens komplexitet och 

att varje projekt därmed blir unikt. Ahlqvist (2014) studie undersöker en 

projektorganisation på ett avancerat sjukhusbygge i Uppsala, för att se hur utveckling 

och förnyelse främjas eller avböjs i organisationen. En av studiens slutsatser är att 

byggföretagens samarbete med andra aktörer är viktigt för att främja innovation. En 

tidigare gemensam kunskap och erfarenhet från andra projekt är således fördelaktig 

(Ahlqvist 2014). 
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3.1.1 Bostadsrätt som produkt 

I början av 1900-talet när Sverige urbaniserades föddes iden om bostadsrätt. 

Bostadsrätt är både en privat och kollektiv boendeföreningsform. Det finns två typer 

av bostadsrätter nämligen privatbostadsrätt och näringsbostadsrätt. 

Näringsbostadsrätt förekommer i föreningar där näringsverksamhet upptar största 

delen av föreningens ekonomi (Gross 2009). Oavsett detta tillhör varje bostadsrätt 

en bostadsrättsförening vars uppgift är att säkerställa fastighetens underhållsbehov. 

Bostadsrättsföreningen har alltså en egen ekonomi som varje bostadsrätt betalar en 

hyra till. Bostadsrättsföreningen ansvarar för de yttre underhållet medan 

bostadsrättsägaren ansvarar för de inre (Gross 2009).  
 

Varje produkt går att dela in i olika produkttyper. Dagligvaruhandeln tillhör 

exempelvis, process intensiva produkttypen, medan datorer och andra elektroniska 

produkter tillhör plattformstypen. Komplexa system är den sistnämnda av de 

produkttyper som Ulrisch & Eppinger (2011) nämner. Komplexa system 

kännetecknas genom att produkten innehåller flera subsystem och komponenter 

vilket kräver en stor grupp med individer som arbetar parallellt med de olika 

systemen och komponenterna. Exempel på komplexa system är flygplan och bilar 

(Kotler, Armstrong & Parment 2016; Ulrisch & Eppinger 2011). Ulrisch & Eppinger 

(2011) beskriver däremot att komplexa system har flertalet utmaningar där ett kritiskt 

moment är designen eftersom systemet består av många subsystem och komponenter 

vilket kräver en stor resurstillgång. En illustration av hur ett komplext systems 

utvecklingsprocess kan se ut illustreras i Figur 3. Figuren illustrerar tydligt hur 

parallellt arbetet pågår med de olika subsystemen och komponenterna (Ulrisch & 

Eppinger 2011).  

 
Figur 3: Utvecklingsprocessen av ett komplext system inspirerad av Ulrisch & Eppinger (2011)  

 

Chronéer & Bergquist (2012) studerar hur komplexa projekt inom R&D (Research 

and Development) handskas med den processbaserade industrin. Studien diskuterar 

bland annat hur komplexa system kräver expertis från flera områden, vilket innebär 

en stor resurstillgång. Samordning mellan projektmedlemmarna blir därför en viktig 

roll eftersom de arbetar med samma slutprodukt och därmed strävar efter samma mål 

(Chronéer & Bergquist 2012).  
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3.1.2 Detaljplaneprocessen 

Olofsson et al. (2012) har gjort en undersökning om hur krav och önskemål hanteras 

i konceptbyggande. Studien är utförd av representanter från olika universitet 

tillsammans med representanter från två företag. Studien behandlar 

konceptutvecklingen av en betongvägg inom byggindustrin vilket därmed utgör en 

fallstudie. I studien beskriver de bland annat att krav och önskemål inom branschen 

måste hanteras på två nivåer vid ett industriellt byggande, nämligen inom projektet 

och separat inom den interna produktutvecklingen. Om projektet är konceptbaserat 

ska koncepten utvecklas separat, för att sedan föras vidare till projektnivå. Inom 

byggbranschen är det dock inte möjligt att ha ett fullt konceptbaserat byggande för 

att tillgodose alla intressenter då projekt alltid måste anpassas beroende på projektets 

omständigheter (Olofsson et al. 2012). En sådan omständighet är exempelvis de som 

Plangenomförandeutredningen (2013) bland annat behandlar, nämligen 

detaljplanens krav på hur byggprojekt kan utformas (Plangenomförandeutredningen 

2013). 

 

Varje kommun har skyldighet att upprätta en översiktsplan enligt plan – och 

bygglagen. En översiktsplan ska i stort ange hur marken i kommunen ska användas 

och hur bebyggelsen ska utvecklas. En detaljplan upprättas därefter i de flesta fall 

med syftet att visa vilka gränser och användningsområde som gäller för de allmänna 

plasterna, kvartersmarker och vattenområden. En detaljplan behövs också för en 

bebyggelse som ska ändras eller bevaras. Tillika är detaljplanen nödvändig om en 

byggnad påverkar omgivningen till en betydande grad eller om det är en stor 

efterfrågan på bebyggelse i området. I stort kan man säga att en detaljplan ställer 

krav på hur ett byggprojekt kan utformas (Plangenomförandeutredningen 2013). 

 

När Plangenomförandeutredningen (2013) lade fram sin rapport beskrivs det att ett 

problem finns i samspelet mellan byggherrar och kommunen. Kommunen styr 

nämligen detaljplanen till den grad att det skapar problem för byggherrarna. Planen 

blir dessutom allt mer komplex, vilket ställer höga krav på byggaktörers 

bostadsprojekt. Plangenomförandeutredningen (2013) förslag på åtgärd är att 

detaljplanen inte behöver vara lika omfattande utan det väsentliga bör finnas med i 

översiktsplanen.   

 

En översiktsbild över hur detaljplaneprocessen normalt ser ut redovisas i Figur 4. 

Detaljplaneprocessen börjar normalt med ett planbesked, vilket innebär att en 

byggaktör lämnar en förfrågan om kommunen kan påbörja detaljplanearbetet eller 

inte (Boverket 2016). Om kommunen väljer att gå vidare upprättas i vissa fall ett 

planprogram. Planprogrammet syftar till att göra en planering över hur den 

planprocessen ska gå till genom att bland annat sätta upp utgångspunkter och ett mål 

med processen. Intressenter får därefter möjlighet att lämna synpunkter genom ett 

programsamråd. Oavsett om planprogrammet äger rum eller inte startar ett samråd 
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efter detta. Samrådet har som syfte att visa upp förslaget för intressenter, men också 

för att låta intressenter få chansen att påverka (Boverket 2016; 

Plangenomförandeutredningen 2013). Efter samrådet görs eventuella revideringar 

innan de slutligen skickas ut på granskning. Granskningen pågår i minst två veckor 

och under den perioden har intressenter ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter 

(Boverket 2016). Därefter bearbetas de eventuella synpunkterna och förslaget 

lämnas in till kommunfullmäktige som då får ta beslutet om planen ska antas eller 

inte (Plangenomförandeutredningen 2013).  

 
Figur 4: Översiktsbild över detaljplaneprocessen hämtad från Plangenomförandeutredningen (2013) s.83 

3.2 Produktutveckling 

Produktutveckling påverkar nästan alla funktioner inom ett företag. De funktioner 

som är vanligt förekommande är dock marknad, design - och 

tillverkningsfunktionen. I designutveckling inkluderas både det ingenjörsmässiga, 

såsom elektronik och mjukvaror, men även den industriella designen såsom 

utseendet och användarvänligheten (Ulrisch & Eppinger 2011; Desai, Mital, Mital 

& Subramanian 2012). Designens kvalité har dessutom ett direkt inflytande på om 

projekt kommer att bli lönsamt eller inte enligt Ulrisch & Eppinger (2011). Det går 

att likna detta med Pandit, Yadav & Vallabhbhai (2015) studie från Indien om  

designens betydelse för lönsamhet inom byggbranschen. Studien kommer nämligen 

bland annat fram till att designutveckling är ett kritiskt skede inom byggbranschen 

eftersom fasen ofta orsakar tidsförseningar vilket bidrar till  högre kostnader (Pandit, 

Yadav & Vallabhbhai 2015).  

3.2.1 Lyckad produktutveckling 

En lyckad produkt tillfredsställer konsumenter väl, men det måste även vara lönsamt 

för företaget långsiktigt. Ulrisch & Eppinger (2011) delar upp produktutveckling i 

fem egenskaper, som har ett samband med lönsamheten inom företaget, nämligen: 

produktkvalitet, produktkostnad, utvecklingstid, utvecklingskostnad och 

utvecklingsförmåga. Det här liknar Desai et al. (2012) som för samman 

produktkostnad och utvecklingskostnad till egenskapen kostnader, medan de 

resterande tre egenskaperna beskrivs som detsamma. Författarna beskriver att 

kostnaden styr försäljningspriset till stor del vilket är en viktig faktor för 

konsumenters vilja att köpa produkten eller inte. Utvecklingstiden är en faktor som 



17 
 

styr kostnader och hur snabbt produkten når konsumenter. Utvecklingstiden får dock 

inte äventyra produktkvalitén. Utvecklingsförmågan är viktig för att kunna repetera 

processen, vilket skapar en effektivitet som även är lönsammare för företaget 

(Ulrisch & Eppinger 2011; Desai et al. 2012).  

 

3.2.2 Vanliga utmaningar med produktutveckling 

Produktutveckling är ofta väldigt komplext då det kräver en del resurser och långa 

utvecklingstider. Ulrisch & Eppinger (2011) nämner några vanliga utmaningar som 

presenteras separat nedan nämligen: Trade-offs, Dynamics, Details, Time pressure, 

Economics, Creation, Satisfaction of societal and individual needs, Time diversity 

och Team spirit.  

 

Trade-offs (Avvägningar) innebär för organisationen att göra rätt 

kostnadsöverväganden för att maximerar produktens kundvärde (Ulrisch & Eppinger 

2011). Monghasemi, Nikoo, Fasaee & Adamowski (2015) har gjort en studie där de 

problematiserar avvägningar inom byggbranschen för att slutligen ge ett förslag på 

en modell som byggföretag kan nyttja. Studien beskriver att ett vanligt 

kostnadsövervägande inom byggindustrin är avvägningen om resurser. Anledningen 

till detta beror på byggprojektens komplexitet, och därmed krävs en hög 

resurstillgång eller en resurstillgång med hög kvalité. Det här bidrar alltså till en 

högre eller lägre kostnad beroende på den resursfördelning en projektorganisation 

innehåller (Monghasemi et al. 2015).  

 

Dynamics (Dynamik) beskrivs som hur samhället förändras vilket är svårt att förutse 

och följa enligt Ulrisch & Eppinger (2011).  

 

Details (Detaljer) beskrivs som att små förändringar i slutändan kan kosta väldigt 

mycket (Ulrisch & Eppinger 2011). Plangenomförandeutredningen (2013) beskriver 

att ett problem med detaljer är att detaljplanerna blir allt mer detaljerade vilket 

innebär att byggföretagen blir till allt större del styrda av de krav som detaljplanen 

ställer.  

 

Time pressure (Tidspress) innebär att utveckla en produkt är lätt att genomföra om 

utvecklingstiden inte spelade någon roll (Ulrisch & Eppinger 2011). Ahlqvist (2014) 

beskriver i sin studie att tidspress uppkom på de referensprojekt som hon undersökte. 

Tidspressen uppstod på grund av att det inte fanns färdiga handlingar när självaste 

produktionen hade dragit igång på grund av en dålig samverkan mellan olika aktörer 

(Ahlqvist 2014).  

 

Economics (Ekonomi) beskrivs som alla de kostnader produktutvecklingen medför. 

Tillverkningskostnader, utvecklingskostnader och marknadsföringskostnader 

innebär ofta väldigt stora investeringar enligt Ulrisch & Eppinger (2011).  
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Creation (Skapandet) innebär att produktutveckling är som ett projekt, det vill säga 

att det börjar med en idé och avslutas med att idén förverkligats. Under 

utvecklingsprocessens gång behövs det en hög kreativ förmåga och expertis (Ulrisch 

& Eppinger 2011).  

 

Satisfaction of societal and individual needs (Tillfredsställa samhälles och 

individuella behov) är precis som det låter, samt förmågan att rangordna behoven 

efter de som värderas mest (Ulrisch & Eppinger 2011).  

 

Team diversity (Mångfald) beskriver hur produktutveckling kräver många 

specialister med olika erfarenheter, perspektiv och personligheter (Ulrisch & 

Eppinger 2011).  

 

Team spirit (Laganda) innebär att laget oftast är väldigt involverade vilket kräver ett 

bra samarbete och planering. På så vis kan energin läggas på rätt saker (Ulrisch & 

Eppinger 2011).  

3.3 Organisationsdesign 

I litteratur om organisationsteori finns det en viss förvirring mellan begreppen 

organisationsstruktur och organisationsdesign. Den här studien förhåller sig till 

Kates & Galbraith (2007) definition då deras modell kommer att nyttjas i studien. 

“Organization design is the deliberate process of configuring 

structures, processes, reward systems, and people practices to 

create an effective organization capable of achieving the business 

strategy. The organization is not an end in itself; it is simply a 
vehicle for accomplishing the strategic tasks of the business” 

(Kates & Galbraith, 2007, s.1)  

 

För effektiv produktutveckling krävs det att rätt individ med rätt kompetens är på rätt 

plats inom organisationen. Beroende på företagets strategi och mål går det att 

utforma organisationsformer som lämpar sig olika bra (Ulrisch & Eppinger 2011).  

 

Stjärnmodellen, enligt Figur 5, är ett ramverk som beskriver hur strategin i ett företag 

kopplas till organisationsdesignen. Modellen är utformad för att individer i företag 

lättare ska kunna fatta olika beslut. Modellen beskriver hur organisationsstrukturen, 

processen, människorna och belöningssystemet är integrerade med varandra och har 

en betydande roll för företagets förmåga att uppnå dess strategi (Kates & Galbraith, 

2007).   
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“The more that the structure, processes, rewards, and people 

practices reinforce the desired actions and behaviors, the better 
able the organization should be to achieve its goals”  

(Kates & Galbraith, 2007, s.3) 

 

Om en av dessa faktorer fungerar bra, 

men brister råder i en annan blir 

förmågan att uppnå den önskade 

strategin inte densamma. För en lyckad 

organisationsform måste alltså 

faktorerna fungera och vara integrerade 

tillsammans, vilket illustreras i Figur 5. 

Anledningen till att dessa faktorer ingår 

beror bland annat på att ledaren kan 

kontrollera alla faktorer, men också att 

faktorerna har en påverkan på 

organisationsmedlemmarnas beteende 

(Galbraith 2014).   

 

 

 

3.3.1 Organisationsstruktur 

En organisationsstruktur används främst för att veta vart formell makt och auktoritet 

finns inom organisationen (Kates & Galbraith 2007). I den här studien, tillika Hodge 

& Anthony (1988) litteratur, förhåller vi oss till Mitzbergs definition av en 

organisationsstruktur. 

” The sum total of the ways in which [the organization] divides its 

labor into distinct tasks and the achieves coordination among 
them”  

(Hodge & Anthony, 1988, s. 318) 
 

För att välja organisationsstruktur brukar två väsentliga begrepp behandlas nämligen 

differentiering och integration. Enligt definitionen ovan beskriver differentiering att 

arbetet delas upp i  olika uppgifter medan integration innebär hur uppgifterna 

samordnas inom projektorganisationen. Samordningen är oftast projektledarens 

uppgift. Kort och gott handlar organisationsstruktur om att kunna erbjuda 

rapporterande relationer, forma kommunikationskanaler, dela upp arbetet i 

ansvarsområden samt beskriva vilka som har makten att fatta beslut (Hodge & 

Figur 5 Inspirerad av Kates & Galbraith (2007) figur av 
stjärnmodellen. Modellen beskriver hur faktorer i en 
organisationsdesign påverkar varandra. 
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Anthony 1988). Cheng, Su & You (2003) har gjort en studie där de beskriver hur en 

optimal organisationsstruktur ska vara för att optimera projektledarskapet. En 

intressant aspekt i studien är en av författarnas slutsatser som beskriver att 

byggprojekts långa utvecklingstider beror på att samordningen mellan 

projektmedlemmarna är bristfällig. För att påverka samordningen är 

organisationsstrukturen en viktig nyckelfaktor (Cheng, Su & You 2003).   

 

Hodge & Anthony (1988) delar upp en effektiv organisationsstruktur i fem 

egenskaper nämligen, förmågan att uppnå mål, innovation, flexibilitet och 

anpassningsbarhet, främja prestation och utveckling, samordning samt underlätta 

strategin. 

  

Förmåga att uppnå mål innebär att organisationsstrukturen ska främja förmågan att 

uppnå det strategiska målet utan att slösa på resurser. Innovation innebär att 

organisationer behöver främja utveckling genom att nyttja passande kommunikation 

och informationssystem. Flexibilitet och anpassningsbarhet handlar om att 

organisationer måste kunna vara flexibla och anpassningsbara efter de förändringar 

som kan ske i omgivningen (Hodge & Anthony 1988). För att implementera nya 

idéer effektivt är det viktigt att strukturen undviker fragmentering och byråkrati 

(Kates & Galbraith 2007). Främja prestation och utveckling genom att se till att 

organisationsmedlemmarna inte blir hindrade från att prestera och utvecklas. 

Normalt kan detta handla om byråkratiska strukturer med olika regler och policys 

som hindrar medlemmarna från att utvecklas och prestera i den mån de är kapabla 

till (Hodge & Anthony 1988). Kates & Galbraith (2007) nämner också att det är 

viktigt att tillåta karriärmöjligheter och erbjuda ett större ansvarsområde när 

organisationsmedlemmarna känner sig redo. Samordning beskrivs som den grad 

organisationen lyckas främja samordning. Organisationer är överlag duktiga på att 

differentiera arbetet, men där bristen oftast finns i integrationen av arbetet. 

Organisationsstrukturen måste med andra ord vara uppbyggd att den kan främja 

ledarens roll att bedriva integrationsplanering inom organisationen (Hodge & 

Anthony 1988). Underlätta strategin beskriver att organisationen måste förstå 

företagets interna verksamhetsstyrning och procedurer för att kunna implementera 

rätt strategi (Hodge & Anthony 1988).   

 

3.3.2 Människorna i organisationen 

Komplexa organisationer kräver individer med olika expertisområden som kan 

integrera samt fatta beslut (Kates & Galbraith 2007). Kates & Galbraith (2007) 

nämner i den stjärnmodell som beskrivs, enligt Figur 5 ovan,  några viktiga förmågor 

som organisationer bör satsa på vid utvecklingen av individer. Förmågorna som 

nämns är, att människor ska kunna förhandla och påverka situationer utan att utnyttja 

sin makt. Att människor ska kunna bygga relationer och nätverk. Att människor kan 

samarbeta utan mobbning eller någon form av kompromiss. Att kunna dela på 
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beslutsrätten, resursfördelningen och att kunna fatta gemensamma beslut. Att kunna 

visa flexibilitet och vara en konfliktlösare och slutligen att vara disciplinerad med 

förmågan att kunna fatta svåra beslut. Stjärnmodellen beskriver också att de som 

ingår i en organisation ska ha tydliga ansvarsområden som är fördelade mellan 

medlemmarna i organisationen.  

 

Figur 6 visar hur olika 

organisationsformer stödjer förmågan att 

ha en stark samverkan. Den horisontella 

axeln beskriver hur stark funktionen är 

mellan individer eller avdelningar. Den 

vertikala axeln beskriver kostnaderna, 

ledarskapstiden och svårigheten med att 

uppnå den styrka av samverkan.  

 

Networks (nätverk) innebär en 

samverkan mellan organisationer som 

inte tillhör samma företag. Nätverk är 

relativt lätta att hålla igång vilket innebär 

att kostnader och ledarskapet hålls på en 

relativt låg nivå (Kates & Galbraith 2007). 

Blayse & Manley (2004) har utfört en studie som undersöker vilka faktorer som 

hindrar innovation inom byggbranschen. Studien diskuterar bland annat hur bred 

kompetens byggprojekt kräver vilket bidrar till att många olika aktörer blir 

inblandade. En intressant slutsats från studien är att innovation hindras på grund av 

samarbetet mellan de olika aktörerna. Med det menar författarna att ett gemensamt 

projektintresse är viktigt med förslag att olika byggaktörer ska dela på den risk som 

byggprojekt innebär (Blayse & Manley 2004).  

 

Eriksson (2013) beskriver i sin studie att både långsiktig och kortsiktig utveckling 

hindras med anledningen att arkitekter eller andra konsulter ofta får arbeta 

självständigt i början av designutvecklingen. Resultatet av detta innefattar att de 

externa aktörerna får möjlighet att själva komma på de tekniska lösningarna vilket 

bidrar till att den nya kunskap som eventuellt hämtas stannar inom deras respektive 

verksamheter (Eriksson 2013). 

 

Hodge & Anthony (1988) beskriver att anledningen till att organisationer nyttjar 

nätverksrelationer är för att företag ser en fördel som väger över de eventuella 

kostnader som det medför. Dessutom nyttjas nätverksrelationer för att tillsammans 

bilda en större makt och resurstillgång än om organisationerna arbetar separat 

(Hodge & Anthony 1988).  Kates & Galbraith (2007) beskriver att det finns olika 

strategier att nyttja för att få ett fungerande nätverk. Några viktiga faktorer som 

författarna nämner är att organisationsmedlemmarna har rätt förutsättningar för 

Figur 6 Graf hämtad från Kates & Galbraith (2007) s. 18 
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samordning, och att det finns ett fungerande kommunikationssystem såsom 

inplanerade möten eller via någon form av intranät. På möten eller liknande där 

organisationsmedlemmarna får möjlighet att träffas har dessutom medlemmarna en 

möjlighet att bygga relationer vilket är viktigt för ett fungerande nätverk (Kates & 

Galbraith 2007). Crespin-Mazet, Ingemansson Havenvid & Linné  (2015) beskriver 

i sin studie att en tidigare relation mellan olika parter är en viktig faktor för att få en 

kännedom om vad den andra parten besitter för kunskaper och leverantörskontakter.  

 

Teams (Lag) kräver ofta någon form av ledare och resurssättning vilket gör att det 

blir lite dyrare än ett nätverk. Medlemmarna i laget delar på ett gemensamt ansvar 

om att få ett slutresultat där ett deltagande är ett måste för att fungera som ett lag 

(Kates & Galbraith 2007).  

 

Integrative roles (Integrerande roller) är någon som har ett heltidsansvar och ägnar 

hela sin tid åt uppgiften (Kates & Galbraith 2007).  

 

En produktutvecklingsorganisation består av ett schema med individuella designers 

och utvecklare. Mellan individerna finns det olika länkar beroende på 

kontaktsituation (Ulrisch & Epppinger 2011). Ulrisch & Eppinger (2011) beskriver 

tre typer av länkar nämligen: rapporterande relationer, finansiella arrangemang och 

fysisk plats. Den rapporterande relationen innebär kontakten mellan ledaren i 

gruppen och de medarbetare som ledaren ska leda. De individer som tillhör samma 

verksamhetsavdelning har en kontakt vilket kallas finansiella arrangemang. De 

individer som delar kontor, byggnad och våningsplan tillhör den fysiska platsen 

(Ulrisch & Eppinger 2011). Det är viktigt att produktutvecklingsmedlemmarna har 

en ständig uppdaterad kontakt med varandra för en fungerande utveckling enligt 

Desai et al. (2012).  
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4 Empiri 

För att få en ökad förståelse över hur företaget arbetar idag, beskrivs deras 

arbetsprocess här nedan och illustreras i Figur 7. Värt att notera är att empirin 

består av författarens tolkningar av intervjuer, frågor, dokument och observationer.  

 

Empirin är strukturerad efter de tre första faserna i processen tillsammans med 

företagets produkt - och verksamhetsutveckling. Eftersom studien undersöker hur 

företaget arbetar med produktutveckling, genom att bland annat undersöka ett 

referensprojekt kartläggs den projektorganisationen tillsammans med en 

introduktion av företagets arbetssätt i den nästkommande underrubriken.  

4.1 Introduktion av företagets arbetssätt och 

projektorganisation 

Referensprojektet består av egenutvecklade bostadsrätter med några kommersiella 

lokaler i bottenvåningen. Lokalernas omfattning bestäms av kommunen och det är 

något som företaget får förhålla sig till. Potentiella slutkonsumenter i form av 

bostadssökande individer är projektets huvudintressenter. Projektet har även andra 

intressenter såsom kommunen, arkitekter, övriga konsulter, konkurrenter, 

bostadsrättsförening, individer i närområdet och leverantörer. 

 

 
Figur 7: Illustrerad bild över företagets arbetsprocess 

 

Utvecklingstiden av bostadsprojekt varierar, beroende på dess komplexitet. Flera 

respondenter beskrev hur varje projekt varierar och ett citat som går att likna många 

respondenters beskrivning är ”varje projekt är ju unikt”. Anpassningar utförs alltså 

för varje projekt. I projektet som undersöks utfördes markaffären redan år 2008. På 

tomten beräknas totalt sex olika projekt, varav detta är projekt nummer fyra i 

turordningen. Utvecklingstiden för referensprojektet uppgår till ungefär 2,5 år. I 

tiden är det självaste utvecklingen av projektet som är inräknat, det vill säga 

produktion och garanti – och ansvarstiden är inte inräknat. Produktionen innebär när 

självaste byggnationen startar och om den är beräknad i utvecklingstiden läggs 

ytterligare två år till. Garanti – och ansvarstiden börjar från den dagen på kunden 

flyttar in i bostadsrätter. Företaget har som mål att upprätta en god relation med 

kunden under de tio år som företaget har ett garantiansvar. Det är under 

utvecklingstiden, fas ett till tre, som utvecklingen av bostadsprojektets design äger 

rum.  
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Företagets egenutvecklade bostadsprojekt börjar med en idé och förstudie fas och 

avslutas med en garanti - och ansvarstid enligt Figur 7. Däremellan är det olika faser 

med olika syften.  

 

Projektorganisationen i referensprojektet ser ut som följer. En affärsutvecklingschef 

(AuC) är den som har huvudansvaret för varje projekt. Affärsutvecklaren (AU) är 

den som är utförandeansvarig för första skedet under projektutvecklingsprocessen, 

något som Projektutvecklaren (PU) sedan övertar under projektutvecklingens gång. 

Inom avdelningen har PU ett samarbete med kundansvarig (KA), som har i uppgift 

att ha kontakt med slutkund och mäklaren. Företaget får även hjälp av de som ska 

styra produktionen, redan i tidigt skede. Där ingår Projekteringsledaren (Proj-L), den 

framtida projektchefen (PrC), kalkylare och installationssamordnare ingår i Övriga 

specialister. Befattningarna ovan är det som utgör den generella 

projektutvecklingsorganisationen från företagets sida, men där roller ibland 

tillkommer och frångår beroende på projektets komplexitet. Inom 

projektorganisationen ingår också externa aktörer som har olika ansvarsområden. 

Mäklarna (M) har i uppgift att sälja bostäderna till slutkund. Arkitekter (A) har i 

uppgift att rita huset och konstruktörer och installatörer fungerar som specialister 

inom respektive område (Övriga konsulter). Figur 8 illustrerar de roller som ingår i 

referensprojektets projektorganisation. I Figuren illustreras även den produkt – och 

verksamhetsutvecklingsavdelning som finns inom företaget, men som inte tillhör 

något specifikt projekt. Avdelningen arbetar bland annat med att utveckla företagets 

arbetssätt och hitta gemensamma produktlösningar för projekten.  

 
Figur 8: Illustrerad bild över referensprojektets projektorganisation 

 

Produkt – och verksamhetsutveckling beskrivs närmare i underrubriken, Produkt – 

och verksamhetsutveckling. Detaljplan och Projektutveckling och vidare 

projektering beskrivs också i underrubriker nedan. 
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4.2 Detaljplan  

Affärsutvecklaren är den som driver detaljplaneprocessen. Fasen innan som benämns 

Idé och förstudiefas hade affärsutvecklaren också ett ansvar för, där målet var att 

hitta lämplig byggbar mark och ta fram en projektidé. Det är affärsutvecklaren som 

identifierar den lämpliga marken och därefter skriver ett underlag som ligger till 

grund inför beslutshantering. Det är företagets affärsråd som sedan beslutar om 

investeringen av marken är aktuell eller inte. En markinvestering brukar ligga mellan 

15, upp till flera 100 miljoner kronor. Efter att investeringen är bestämd påbörjas 

självaste detaljplaneprocessen. Detaljplanen påverkas av myndigheter, kommunen 

och andra externa aktörer där kommunen har beslutsrätten. Hela 

detaljplaneprocessen kan pågå under flera år beroende på dess komplexitet. 

Referensprojektets detaljplan trädde i laga kraft ungefär fyra år innan vidare 

projektutveckling påbörjades. Anledningen till detta är på grund av tomtens storlek, 

då företaget valde att dela upp tomten i flera projekt där referensprojektet 

senarelades.  

”Affärsutvecklaren som har den första biten, med självaste köpa 

marken och komma fram till en idé, vad det ska va. Till exempel 

som projektet att det ska delas in i etapper och grund, det 

bestämmer affärsutvecklaren en hel del, och också vad det ska 

vara för grundutformning av huset” 

(Respondent A)  

 

Det är affärsutvecklaren som har en frekvent dialog med kommunen för att påverka 

detaljplanen. Affärsutvecklaren har till sin hjälp en arkitekt, för att tillsammans skapa 

ett underlag för hur företaget vill ha det på den utvalda tomten. Under processens 

gång har även affärsutvecklaren en dialog med medarbetarna på avdelningen, men 

detta sker efter behov. För att få en bild över hur produktionsvänligt projektet kan 

bli tas exempelvis en kontakt med representant från företagets produktionsavdelning. 

Slutligen har affärsutvecklaren även en dialog med företagets marknadsanalytiker 

för att få en inblick i säljbarheten och andra marknadsfaktorer. 

 

Detaljplaneprocessen i företaget är inte helt tydlig enligt flera respondenter där 

många uttrycker ett missnöje med resurseffektiviteten. Det är även otydliga 

ansvarsområden, generellt i hela arbetsprocessen enligt flertalet respondenter. 

  



26 
 

”Jag kan tycka att i den formen vi jobbar idag så är det inte riktigt 

tydligt vad min roll är[…]. Där är det väl ett problem tycker jag, 

vi måste väl jobba ännu tidigare kanske, det kanske är så att vi 

kommer in för sent och då har de redan bestämt att huset ska se ut 

såhär. Och då blir de såna grejer som kostar pengar och är 
besvärligt för produktion” 

(Respondent B)  

”Det här är vi och det här är våra arbetsuppgifter, det här är 

företaget och det här är era arbetsuppgifter” 

(Arkitekt A) 

 

Respondenter menar också på att detaljplanen är väldigt kostnadsavgörande. Om fler 

resurser tillsätts och arbetar med detaljplaneprocessen kan bidra till 

kostnadsbesparingar.  

”Jag tror man kan behöva vara fler som hjälper varandra i 

starten, så att man inte hamnar i fel spår och kör på för långt 

liksom, för det kostar ganska mycket pengar”  

(Respondent A)  

 

För att påverka detaljplanen menar flertalet respondenter att projektorganisationen 

måste våga ställa högre krav på kommunen. Detaljplanen styr projektets utformning 

till stor del och på så vis kan företaget spara mycket tid och pengar. Detaljplanen i 

referensprojektet styr projektets höjd, våningsantal, husens placering, innehåll på 

gården såsom lekytor och växtlighet. Detaljplanen ställer även krav på lokaler och 

vart dessa ska ligga i bostaden samt vilka fasadmaterial som krävs. Representant från 

företagets produktionsverksamhet och representant från företagets supportgrupp 

berättar exempelvis att referensprojektet har många hörn i den yttre konstruktionen 

enligt Figur 9, på grund av att detaljplanen säger att fasaden måste bidra med ett 

luftigt intryck vilket innebär höga produktionskostnader.  

 

 
Figur 9: Urklipp från en ritning i referensprojektet. Ritningen illustrerar hur den yttre konstruktionen har många 

små hörn vilket är kostsamt för produktionen 
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”Jag tror vi skulle behöva vara några fler, för att få till den här 

dynamiken, få till bättre, liksom diskussioner. För man behöver, 

som vi har pratat mycket om nu, att man skulle behöva vara med 

tidigare och få bort saker från detaljplanen så att man kan göra 

mer grejer” 

(Respondent A)  

”Man har olika tomter och detaljplaner, och då är vi ju tillbaka 

på det här att man kanske måste jobba mer i ett tidigt skede för att 

få förändringar i detaljplanen, alltså det kan vara små 
förändringar som får ganska stora effekter” 

(Respondent B)  

 

Detaljplanen ställer som sagt ofta höga krav på byggföretaget, vilket dessutom bidrar 

till minskad projektkreativitet enligt flera respondenter.  

”Det har varit en del saker jag ha velat göra men fått nej på för 
det finns regler och sätt att arbeta inom företaget”  

(Respondent C)  

 

Förutom krav på detaljplanen menar respondenten att inom branschen finns det andra 

regler att förhållas till, såsom boverkets byggregler och andra lagar. Dessutom har 

företaget en arbetad verksamhetsprocess som ska följas till största grad.  

4.3 Projektutveckling och vidare projektering 

I referensprojektet har detaljplanen redan vunnit laga kraft för flera år sen, vilket 

innebär att projektet måste förhålla sig till de krav som redan är fastställda. I den här 

fasen är det ofta projektutvecklaren som har ett utförandeansvar för projektet. Det är 

alltså projektutvecklaren som är den person som driver projektet.  

”Det viktiga är att det är en bra projektutvecklare. Att 

projektutvecklaren håller ihop teamet på ett bra sätt, men det gör 

de flesta ganska bra ” 

(Respondent D)  

 

I projektutvecklingsfasen tillkommer alltså projektutvecklaren och kundansvarig 

från avdelningen. Projektutvecklaren har sitt närmaste samarbete med kundansvarig 

under den här fasen. Under skedets gång tillsätts även andra roller, såsom mäklare, 

konstruktörer, projekteringsledare, installationssamordnare och andra konsulter 

inom olika expertisområden.   
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”Sen tar min roll vid mer när vi kommer till planlösningar[...]. Jag 

har i min roll ett jätte nära samarbete med projektutvecklaren” 

(Kundansvarig A) 

 

Projekt måste anpassas efter de geometriska och geografiska förutsättningarna, enligt 

en respondent.  

”Sen ibland är vi såklart fångade av diverse geometriska 

förhållningssätt, att planen anger att det får bara va såhär brett, 

eller på det här viset[…]. Varje projekt är i sig unikt gentemot de 

geometriska förutsättningarna och de geografiska 
förutsättningarna”  

(Respondent E)  

 

En mäklare håller med och tycker att projektet måste anpassas beroende på 

geografisk plats men också vilken efterfrågan det är i området. Mäklaren tycker 

därför det är bra att få komma in i ett tidigt skede och bidra med sin kunskap i form 

av, vad kunder eftersöker i en bostadsrätt men också vilka tidigare bostadsrätter som 

har sålt bra.  

”Det måste anpassas efter efterfrågan, plats och så vidare och där 

känner jag att vi har en bra roll, att få komma in i ett tidigt skede 

och komma med synpunkter” 

(Mäklare A)  

 

Den första kontakten som bostadsprojekt involverar mäklarna varierar från projekt 

till projekt. Ibland blir mäklarna involverade i idé och förstudiefasen, men där är då 

kontakten begränsad. Ibland dröjer det till projektutvecklingen innan mäklaren blir 

kontaktad. 

”När vi blir involverade, det varierar ju från projekt till projekt. 

Ibland blir vi involverade så pass tidigt att vi blir frågade, är det 

här en bra idé” 

(Mäklare A)  

 

En annan mäklare tycker också att ett tidigt samarbete är bra, men där dagens 

arbetsprocess och samarbete inte stödjer detta.  

”Vi vill ju gärna komma in tidigt, alltså i samarbetarna” 

(Mäklare B)  
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Dels för att mäklarna inte har planerat att vara med i tidigt skede och dels för att det 

inte finns något inarbetat samarbete mellan företagen. Referensprojektet har 

frekventa avstämningsmöten med berörda aktörer där de tillsammans går igenom 

frågor som det har samlat in i en gemensam visuell frågetavla. Mäklarna är 

undantaget då två projektmedlemmar nämner att mäklarnas engagemang är för lågt 

och därmed är de inte med på möten eller i det interna frågesystemet.   

”Mäklaren vill ofta vara med, men de har inte tid. Det får inte så 

mycket pengar heller ” 

(Respondent F)  

 

Mäklaren tycker dock att de har mycket att säga till om gällande planlösningar och 

om bostadsstandarden generellt beroende på projektets geografiska plats och den 

planerade målgruppen. Två mäklare kommer även med många tips och åsikter på 

hur de tycker företaget borde utveckla sina produkter. Samtidigt som en av mäklarna 

påpekar att de inte är mäklarna som ska bedriva utvecklingen av bostadsprojekt utan 

att de snarare ska finnas som support.  

”Om vi bygger såhär, på den här platsen, vad tror ni att vi får för 

den här lägenheten…. Även utformning, planritningsmässigt och 
sådär. Där brukar vi ha ganska många synpunkter” 

(Mäklare B) 

”Det är inte vi som ska driva utvecklingen av bostäderna, utan vi 

ska finnas som komplement. Oss kan man fråga om man vill ha 
våran kunskap”  

(Mäklare A) 

 

Mycket av den tid som projektutvecklingen bedrivs går åt till att diskutera lösningar 

om bostadsutformningen. Projektutvecklaren sitter ofta tillsammans med 

kundansvarig och arkitekt för att tillsammans gå igenom olika lösningar.  

”Kundansvariga och projektutvecklaren vet jag sitter ungefär en 

gång i veckan, även tillsammans med arkitekten och går igenom 
planritningar” 

(Respondent G)  

 

Ett vanligt problem med handlingarna enligt en respondent är att de ofta ligger efter 

tidplanen vilket beror på att handlingarna inte är tillräckligt färdiga.  
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”Nu har vi gått in i systemhandlingsskede, och vi har fortfarande 

inte satt planlösningarna. Det kan vara såna saker som att en sak 

inte är klar sen börjar vi projektera  och sen är det något som 

släpar hela vägen […]. Jag har vart involverad i fyra projekt och 

det har hänt i tre av dom”  

(Kundansvarig B)  

 

Två arkitekter håller med om att tidspress ofta förekommer, men att det inte beror på 

dem utan snarare på långa beslutstider från kunderna och en viss osäkerhet kring 

beslutsfattande. Företaget tycker å andra sidan att långa beslutstider ofta beror på 

andra aktörer. 

”De har lite svårt att prioritera, man kan inte alltid få allt. Det ska 

vara lätt att producera, lätt att sälja… Det går runt, runt lite där, 
man petar varv efter varv… man kommer ingen vart kan jag tycka” 

(Arkitekt A)  

 

”Tidspress tycker vi sällan att det är, utan kunden har svårt, ur 

våran synvinkel, kunden har svårt att fatta beslut och gå vidare” 

(Arkitekt B) 

 

”Ja ibland, vissa frågor blir de tidspress, ibland kan man vänta 

länge på ett besked, och man får aldrig den[…]. Det dröjer med 
svaren och då hamnar man i tidspress” 

(Respondent A) 

 

Två respondenter från företaget berättar att de tycker arkitekterna får styra projektet 

för mycket, vilket bland annat leder till att aktörerna sinsemellan inte kommer 

överens om designen. Med det menar respondenterna att arkitekterna får arbeta för 

fritt och att dem inte fått tillräckliga krav från företagets sida.  

”Många av de projekten håller man inte arkitekten så hårt i som 

man kanske borde” 

(Respondent H) 

 

”Man har låtit arkitekten arbeta för fritt, man har inte varit 

tillräckligt stark mot dem” 

(Respondent E) 
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Flera respondenter nämner också att det är projektutvecklaren och kundansvarig som 

bestämmer utformningen. 

”Jag skulle säga att det blir en fråga mellan KA, PU och A men A 

jobbar i uppdrag av oss så det blir egentligen KA och PU som 
bestämmer hur det ska va” 

(Kundansvarig A) 

”Jag tycker A ska ha mest kontakt med KA och PU, jag tror det är 

bra att inte PU tar all kontakt med A, från företagets sida, men jag 

tror det är bra att PU tar huvudansvaret för kontakten från 

företagets sida men att KA måste vara inblandad tidigt i 

utformningen av planritningarna. Och det kan finnas en brist där 

nu” 

(Kundansvarig B) 

 

En respondent berättar om några vanliga missar som arkitekterna brukar göra under 

utformningen av bostadsrätter. Respondenten berättar att sovrummen i 

bostadsrätterna ofta är dåligt utformade i form av bland annat svårmöblerade 

lösningar. Respondenten berättar även att korridorer ofta är ogenomtänkta. Det 

respondenten vill påpeka är att arkitekter ofta ritar utifrån och in, det vill säga fokus 

läggs på byggnaden i sig och inte på bostadsrätternas utformning.  

”75-80% av sovrummen får vi alltid problem med för de har en 

tendens att bli mer eller mindre obeboeliga[…].Det blir oftast 

väldigt mycket korridorer, då brukar vi ställa frågan har ni ens 

reflekterat över att de blir såhär mycket korridorer” 

(Respondent E) 

 

”Arkitekter har en förmåga att rita utifrån och in … sen råkar det 

bara bli några lägenheter på baksidan. Där blir det en mängd med 
problem för att få de lägenheterna att bli bra” 

(Respondent E)  

 

Respondenten tror att det blir på grund av att arkitekten har ett annat intresse än 

företaget. Arkitekten vill ha en byggnad som hen kan känna sig stolt över och visa 

upp, det vill säga fokus läggs på utformningen eftersom det är hur en arkitekt 

utformar ett hus som det sen använder som visningsobjekt. Kundansvarig är den roll 

som ska representera konsumenterna enligt flera respondenter. I ansvarsområdet ska 

kundansvarig ha koll på vad kunden eftersöker i sin bostad och till sin hjälp har 

kundansvarig en kontakt med mäklare.  
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”Interiören har jag väldigt mycket att säga till om, jag ska vara 

kundens ögon, jag ska ha koll på vem vi riktar oss till och vad den 
kunden vill ha för typ av bostad och vad den eftersöker”  

(Kundansvarig B)  

 

”Mäklaren är till stor hjälp när vi listat ut vem vi tror ska bo i 

området och vilka bor i närområdet. Vad är det för åldersspann 
på dom och vad kräver den åldern från oss”   

(Kundansvarig A)  

4.4 Produkt – och verksamhetsutveckling 

Företaget har en intern avdelning som arbetar med olika supportfunktioner och 

utvecklingsområden. Avdelningen kallas produkt – och verksamhetsutveckling och 

har som syfte att säkerställa företagets projektkvalité, men också att utveckla 

företagets interna arbetssätt. Avdelningen har olika supportfunktioner som finns till 

hjälp för att stötta företagets egenutvecklade bostadsprojekt. Den första 

supportfunktionen (låt oss kalla den: Supportettan) har som syfte att stötta 

projektutvecklingsorganisationen i det tidiga skedet. Supportettan är den 

supportfunktion som nyttjas mest under självaste utvecklingen av projekten. 

Supportettan finns till för företagets alla egenutvecklade projekt, där de tillsammans 

träffas under totalt fyra tillfällen. Målet med träffarna är främst att säkerställa 

byggkvalitén, sprida erfarenhet, nyttja referensprojekt och öka lönsamheten. 

 

Supportettans största stöd handlar om byggtekniska lösningar, enligt flertalet 

respondenter. Byggtekniska lösningar som håller minst samma kvalité men som är 

kostnadsbesparande jämfört med den tidigare lösningen. 

”Träffar projekten och stöttar dem i alla möjliga frågor, men 

primärt i någon form av kostnadsperspektiv, kvalitetsperspektiv, 
men även ett kundperspektiv”  

(Respondent E) 

”Det är mycket kostnadsbesparingar, sen brukar vi ju prata även 

ren kvalité, vi vill ju inte göra någonting där vi haft problem”  

(Respondent I) 

 

En respondent tycker att den första träffen med supportettan borde ligga lite tidigare 

i arbetsprocessen, eftersom projektet ofta har kommit lite för långt med utförandet 

när supportettans kritik ska implementeras.  
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”Kommit lite långt när vi har dem, att vi kanske har bestämt lite 

för mycket, sen kommer man till supportettan och de säger att det 
här ska ändras, då kanske man har kommit lite långt” 

(Respondent J) 

 

En annan respondent tar upp problemet med samordning och ansvarsområden inom 

projektorganisationen då många av supportettans kritik redan blivit påpekade av 

respondenten utan något gehör från den övriga projektorganisationen.  

”de mötena jag varit med på så är det samma saker som kommer 

upp som vi redan tagit upp”  

(Respondent B) 

 

Med det menar respondenten exempelvis att påpekningar av produktionsvänligare 

alternativ påpekats som sen supportettan kommenterar. Det vill säga respondenten 

får inte det gehör som förtjänas då problemen tas upp två gånger.  

 

Supportettan har även tagit fram ett verktyg med standardiserade badrum, kök – och 

trapphus layouter. Layouterna är bland annat uppbyggda genom tidigare 

projekterfarenheter. Något som företaget annars är dåliga på enligt en respondent. 

Syftet med layouterna är att hitta en hög lägsta standard som företaget vet har hållit 

en hög kvalité i tidigare projekt. Dessutom vet företaget att layouterna har varit 

produktionsvänliga och kostnadseffektiva.  

”Generellt är vi jätte dåliga på, vad va bra, och vad va dåligt med 
ett projekt”  

(Respondent E) 

 

Med det menar respondenten att företaget är duktiga på att göra olika typer av 

kundundersökningar, för att på så vis förstå konsumenters behov, men att nyttja 

resultatet till utveckling av produkter är bristfälligt. Respondenten berättar dock att 

företaget har planerat att lägga fokus på just detta under 2018.  

 

Företaget har också en intern funktion som styr de inredningsval som finns i 

bostäderna. Här ingår bland annat köksutrustning, badrumsutrustning, kulörer, 

golvtyper. De vill säga funktionen är till för att hitta en grundstandard och alternativa 

tillval för bostadsprojekten. Syftet med inredningsvalen är också för att företaget ska 

kunna knyta långvariga relationer med pålitliga leverantörer. Det underlättar även 

beslutsfattandet för produktionen att slippa ta beslut och leta lämpliga leverantörer.   

”Vi har satt ett sortiment så vi ska använda samma produkter”  

(Respondent D) 
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Vissa inredningsalternativ måste dock anpassas beroende på projekt, men i de flesta 

fall behövs inte det enligt en respondent. Om anpassningar sker har det oftast med 

små förändringar att göra, exempelvis att en viss produkt är för bred och därför måste 

en smalare produkt väljas.  

”Även om vi har bestämt väldigt mycket, eller in princip hela 

inredningar så måste det ändå ske vissa projektanpassningar […]. 

Den typ av projektanpassningar gör då den regionala 
sortimentansvariga” 

(Respondent D) 

 

Avdelningen eller företaget arbetar inte med att designutveckla någon inredning utan 

det överlåter de ansvaret på andra leverantörer.  

 

  



35 
 

5 Analys 

I detta avsnitt jämför författaren, 

empirin med teorin utifrån sina 

tolkningar.  Avsnittet är indelat i 

detaljplaneprocessen, resurser, 

utvecklingstid och slutligen relationer. 

Det som dessa avsnitt har gemensamt är 

att samtliga har en påverkan på 

företagets förmåga att uppnå dess 

strategi, enligt Figur 10. Den 

stjärnmodell som Kates & Galbraith 

(2007) beskriver används som grund för 

att undersöka de tre av totalt fyra 

faktorer nämligen: människorna i 

projektorganisationen, företagets 

arbetsprocess och faktorer som vidrör 

företagets organisationsstruktur.  

5.1 Detaljplaneprocessen 

Flera respondenter är inte nöjda med hur detaljplaneprocessen ser ut idag. 

Respondenternas åsikter tyder på att detaljplanen styr de framtida utvecklings – och 

produktionskostnader till stor del. Flertalet respondenter nämner också att den första 

fasen är väldigt avgörande för ett projekts framtid. Med det menar respondenterna 

att de beslut som tas i det tidiga skedet påverkar kostnads - och tidsbesparingar till 

stor del i den framtida utvecklingen. Små förändringar som exempelvis att få bort ett 

90-graders hörn i den yttre konstruktionen bidrar till lägre produktionskostnader. Det 

här går att likna med Ulrisch & Eppinger (2011) resonemang kring utmaningar med 

produktutveckling, där de nämner att små detaljer kan vara kostsamma i slutändan. 

Ulrisch & Eppinger (2011) samt Desai et al. (2012) beskriver att en lönsam 

utveckling beror dels på vilka utvecklingskostnader och produktionskostnader det 

medför, men också hur utvecklingstiden är en viktig faktor eftersom det indirekt styr 

kostnaderna.  

 

Referensprojektets detaljplaneprocess varade flera år innan projektutvecklingen 

startade. Anledningen till detta var på grund av att andra projekt inom den byggbara 

marken låg före i tiden. Under den första fasen investerades marken och detaljplanen 

trädde i laga kraft, vilket innebär att projektet var tvunget att anpassa sig efter de 

krav detaljplanen fastställt, även fast detta fastställdes långt innan resterade 

utvecklingsarbete påbörjats. Plangenomförandeutredningen (2013) beskriver hur 

kommunen fastställer den slutgiltiga detaljplanen där kravet på byggherrar blir för 

Figur 10: Hur strukturen, människor och processen 
integreras av varandra.  
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högt vilket hämmar byggföretagens flexibilitet. Olofsson et al. (2012) undersökning 

om hur krav och önskemål hanteras i konceptbyggande beskriver också hur varje 

byggprojekt måste anpassas oavsett hur konceptbaserat företags strategi är. Med 

andra ord måste byggprojekt anpassas även om företag arbetar mer konceptbaserat, 

eftersom de krav som detaljplanen ställer måste uppfyllas. Empirin tar upp att 

företaget är med i plangenomförandet och har en dialog med kommunen för att 

påverka detaljplanen innan den träder i laga kraft. I det tidiga skedet av 

plangenomförandet tar affärsutvecklaren ett tidigt samarbete med en arkitekt för att 

tillsammans ta fram ett förslag på handlingar som affärsutvecklaren sen kan 

presentera för kommunen och på så vis försöka påverka detaljplanen. 

Affärsutvecklaren arbeta relativt självständigt i den här fasen, det vill säga att ett 

större projektteam ännu inte blivit involverade förutom arkitektens medverkan. 

Under detaljplaneprocessen förs dock en dialog med vissa expertisroller, men 

dialogen är begränsad. Eriksson (2013) beskriver det här som problematiskt eftersom 

arkitekten får en stor möjlighet till att arbeta fritt, vilket leder till långa projekttider 

och brist på innovation. Med det menar Eriksson (2013) att bristen på innovation ofta 

uppstår på grund av att andra aktörer i form av arkitekter, och övriga konsulter ofta 

får undersöka de tekniska lösningarna först, innan byggföretagen nyttjar den interna 

kunskapen. Det här resulterar i att den kunskap och erfarenhet som hämtas i det här 

skedet ofta stannar inom andra aktörers verksamheter vilket innebär att byggföretag 

inte får ta del av den nya kunskapen. Respondenter beskriver hur de tycker 

arkitekterna får arbeta för fritt, vilket bidrar till att arkitekterna får styra projektet 

snarare än företaget som äger projektet.  

 

Detaljplaneprocessens varaktighet och komplexitet är väldigt varierande enligt 

Plangenomförandeutredningen (2013), något som verkar stämma överens med 

respondenternas beskrivning om hur detaljplaneprocessen kan variera i 

genomförandetid. Flera respondenter nämner också problem med hur arkitekter 

arbetar då fokus blir väldigt mycket på bostadsprojektens utformning snarare än 

bostadsrätterna. Det här bidrar till att mycket av den utvecklingstid som företaget 

nyttjar i den framtida utvecklingen blir att granska och ändra planlösningar som blivit 

lidande i den första fasen. Något som projektutvecklaren och kundansvarig i 

referensprojektet ägnar mycket tid till. En anledning till det kan vara på grund av att 

byggnadens utformning bidrar till arkitektens varumärke. Med det menas att 

arkitekter använder byggnadens utformning som referensprojekt snarare än hur det 

arbetat med specifika planlösningar etc. 
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5.2 Resurser 

Projektutvecklaren och affärsutvecklaren är den som är spindeln i nätet som 

respondenter utrycker sig, vilket Hodge & Anthony (1988) beskriver att en 

arbetsuppgift är att integrera arbetet i projektorganisationen. Det här innebär att 

projektutvecklarens och affärsutvecklarens roll blir viktig för att hålla ihop 

projektorganisationen och fördela ut arbetsuppgifter.  

 

Ulrisch & Eppinger (2011) och Kotler, Armstrong & Parment (2016) beskriver hur 

komplexa system bland annat innehåller flera komponenter och system. 

Bostadsrätter passar också in på produkttypen komplexa system då de innehåller en 

mängd med komponenter och system som utvecklas parallellt. Chronéer & Bergquist 

(2012) beskriver också hur just komplexa system kräver en stor resurstillgång på 

grund av komplexiteten. Något som Ulrisch & Eppinger (2011) beskriver som en 

utmaning på grund av att produktutveckling kräver en organisation med bred 

kunskap. Referensprojektet består av expertis från flera områden såsom arkitekter, 

mäklare, konstruktörer, kalkylare och installationsexpert. Organisationen består 

alltså av en bred kompetens där flera respondenter beskriver att det tycket 

organisationen besitter en tillräcklig kunskap. Det problematiska är dock när och hur 

dessa resurser tillsätts. I början av utvecklingsprocessen är projektorganisationen 

resursfattig, vilket beskrivs i rubriken Detaljplaneprocessen ovan. Empirin visar på 

att det inte är förens detaljplan vunnit laga kraft som fler resurser än 

affärsutvecklaren och arkitekten tillsätts i projektorganisationen.  

 

Hodge & Anthony (1988) beskriver att organisationer ofta är duktiga på att 

differentiera arbetet men sämre på att integrera arbetet. Några respondenter tycker 

att ansvarsfördelningen är otydlig i företagets arbetsprocess, vilket tyder på att 

företaget måste bli bättre på att integrera arbetet.  

5.3 Utvecklingstid 

Mycket av den tid som företaget spenderar under projektutvecklingsfasen spenderas 

på att granska planlösningar och komma med förslag på ändringar till arkitekten. 

Projektutvecklaren och kundansvarig sitter i början ungefär en gång i veckan 

tillsammans med arkitekten för att diskutera de punkter som kommit upp under 

veckan. Utvecklingstiden för planlösningarna är lång och respondenter beskriver att 

en tidsbrist ofta förekommer, vilket bidrar till att handlingarna ofta ligger efter 

tidplanen. Med det menas att planlösningarna inte blivit tillräckligt färdiga för att gå 

vidare till nästa steg. En anledning till det här kan vara det som diskuteras under 

rubriken Detaljplaneprocessen, nämligen att arkitekterna fokuserar för mycket på 

byggprojektets utformning vilket bidrar till att planlösningarna blir lidande. Pandit, 

Yadav & Vallabhbhai (2015) beskriver i deras studie att designutvecklingen är ett 



38 
 

kritiskt skede på grund av att det ofta medför tidsförseningar, vilket innebär högre 

kostnader. Även Ahlqvist (2014) fallstudie beskriver hur det sjukhusprojekt som hon 

undersökte hamnade efter tidsplaneringen på grund av ett dåligt samarbete mellan 

byggföretaget och de aktörer som projekterade. Pandit, Yadav & Vallabhbhai (2015) 

och Ulrisch & Eppinger (2011) att designens kvalité är en nyckelfaktor för en lönsam 

produkt. Det är därför viktigt att byggföretag ser till att kvalitén är tillräckligt hög 

samtidigt som utvecklingstiden och kostnaderna måste balanseras. Det är med andra 

ord en utmaning för byggföretag att göra rätt avväganden eftersom det påverkar 

kostnaderna.  

5.4 Relationer 

Blayse & Manley (2004) beskriver att innovation ofta hindras på grund av det 

samarbete som de olika aktörerna har med varandra. Åtgärdsförslagen som Blayse 

& Manley (2004) ger är bland annat att byggföretag och arkitekter borde ha ett större 

gemensamt projektintresse och därmed dela på den risk som ett projekt medför. 

Kates & Galbraith (2007) beskriver att det positiva med en direkt nätverksrelation är 

att det inte krävs något större ledarskap vilken bidrar till lägre kostnader. Kates & 

Galbraith (2007) beskriver också att en fungerande nätverksrelation behöver ha ett 

bra kommunikationssystem med inplanerade möten eller något form av intranät. 

Referensprojektet involverar frekventa möten under projektutvecklingsskedet med 

arkitekten och andra aktörer, undantaget mäklare. Under mötet finns en visuell 

frågetavla där de olika projektmedlemmarna tidigare har kunnat ställa frågor till 

varandra. Mäklaren är den aktör som inte är involverad på mötena eller i det interna 

frågesystemet. Projektmedlemmar nämner dock att de har möjligheten att lägga till 

mäklarna i systemet, men där problemet ligger i mäklarnas engagemang enligt 

respondenterna. Kates & Galbraith (2007) beskriver dessutom att möten bidrar till 

ett ökat samarbete i form av att projektmedlemmarna får chansen att bilda en 

personlig relation med varandra vilket är positivt enligt författarna. De flesta 

respondenter tycker att kommunikationen mellan företaget och arkitekter är bra, men 

att det finns brister i kommunikationen och samarbetet mellan företaget och 

mäklarna. Ahlqvist (2014) nämner en intressant slutsats i hennes fallstudie. 

Slutsatsen som handlar om att lyfta fram väsentligheten av ett bra samarbete mellan 

byggföretag och andra aktörer. Crespin-Mazet, Ingemansson Havenvid & Linné 

(2015) beskriver också att det är viktigt med en tidigare nätverksrelation på grund av 

att de berörda då hunnit knyta samman gemensamma kunskaper. 

 

Mäklarna i referensprojektet har som arbetsuppgift att sälja bostadsrätterna vilket 

betyder att det har en direkt kontakt med slutkund. Mäklarna berättar att de har en 

bra uppfattning om vilka bostadsrätter som säljer bra och vad konsumenter eftersöker 

i en bostadsrätt, något som andra projektmedlemmar också håller med om.  
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6 Diskussion 
Nedan diskuteras vilka praktiska implikationer samt etiska och samhälleliga 

implikationer studiens analys och slutsats kan innebära. Även utmaningar och 

självkritik med arbetet diskuteras.  

6.1 Praktiska implikationer  

Om byggföretag lyckas sänka de utvecklings – och produktionskostnader som finns 

kan också det slutgiltiga försäljningspriset sänkas. Det här kan resultera i en ökad 

försäljning, en konkurrensfördel och en större lönsamhet för byggföretag.  

 

Studien visar att de resurser som används under detaljplaneprocessen nyttjas 

sparsamt vilket tyder på att påverka den framtida utvecklingen och även den framtida 

produktionen i form av kostsamma produktionslösningar och långa utvecklingstider. 

Affärsutvecklaren som arbetar relativt självständigt i detaljplaneprocessen får alltså 

inte den expertishjälp som kan vara nödvändig för att argumentera och förhandla 

med kommunen. I praktiken skulle exempelvis en projektutvecklare kunna komma 

in tidigt i detaljplaneskedet för att på så vis stötta affärsutvecklaren och dessutom få 

en möjlighet att komma in i projektet tidigare. Detta kan även vara till fördel på grund 

av projektutvecklarens viktiga roll i den framtida utvecklingsprocessen. Dessutom 

får projektutvecklaren och arkitekten möjligheten att bilda ett tidigt samarbete vilket 

jag tror är viktigt för den framtida utvecklingen. En viktig faktor att beakta gällande 

resurstillsättning är att göra rätt resursavvägande, eftersom fler resurser innebär 

högre kostnader, något som Ulrisch & Eppinger (2011) beskriver som en utmaning 

med produktutveckling. En intressant aspekt är Monghasemi et al. (2015) studie som 

kommit fram till att ett av byggindustrins mest problematiska beslut är just 

avvägningen om resurser. Byggföretag kan även få bättre förutsättningar genom en 

mindre krävande detaljplan om kommunen väljer att inte ställa lika höga krav på 

byggaktörer. Det här är nog dock snarare en politisk fråga än något byggföretag kan 

implementera.  

 

Kommunen får alltså en stor makt över hur de framtida projekten kommer utformas, 

vilken bidrar till en låg flexibilitet för byggföretag och begränsad möjlighet till 

projektutveckling enligt Plangenomförandeutredningen (2013). Just nu arbetar 

dessutom arkitekterna för fritt enligt flera respondenter, samtidigt som kommunen 

bidrar till mindre flexibilitet. Det här är troligen inget som arkitekterna ser något 

problem med eftersom det agerar konsulter till byggföretaget och därmed har ett 

annat finansiellt arrangemang, som Ulrisch & Eppinger (2011) beskriver som en av 

tre rapporterande funktioner. Det som företaget borde fråga sig själva är hur de 

egentligen vill ha det. Om företaget vill styra projekten mer i det tidiga skedet, tyder 

den här studien på att företaget bör tillsätta mer resurser för att kunna nyttja den 
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interna kunskapen bättre och styra arkitekterna mer. Dessutom kan en involvering 

av fler resurser innebära en förbättring av den kunskapen som finns att hämta under 

den tidiga projekteringen. Detta kan vara viktigt för att främja innovationsarbetet 

inom byggbranschen, något som Barlow (2000) beskriver som bristfälligt. Om 

företaget vill styra arkitekterna helt borde kanske avdelningen anställa egna 

arkitekter, för att på så vis kunna ha full kontroll över den tidiga projekteringen. Min 

rekommendation är i alla fall att företaget borde tillsätta fler resurser i det tidiga, och 

viktiga skedet som detaljplaneprocessen ändå tyder på att vara.    

 

Cheng, Su & You (2003) beskriver i deras studie att en anledning till långa 

utvecklingstider beror på ett bristfällande samarbete mellan de olika aktörerna. 

Samarbetet som företaget har med mäklarna är svag eftersom mäklarnas kompetens 

inte verkar utnyttjas och den kommunikation som sker mellan byggföretaget och 

mäklarna tyder på att vara bristfällig. I dagsläget verkar det vara kundansvarig som 

har den största kontakten med mäklarna, och kundansvarig fungerar som ett 

bollplank mellan projektutvecklaren och mäklaren. Med det menar jag att den 

kundansvarige blir i nuläget den person som ska ha koll på vad kunden eftersöker i 

en bostadsrätt vilket inte jag tycker är optimalt eftersom det är mäklarna som har den 

största kontakten med kunderna vilket därmed blir deras expertisområde. Att 

involvera mäklarna mer i utvecklingsprocessen tror jag därför är gynnsamt för att 

minska utvecklingstiden som projektutvecklaren och kundansvarig använder för att 

granska och ändra arkitektens planlösningar. Det här tror jag kan bidra till en 

attraktivare produkt och nöjdare kunder. Jag tror dessutom det vore lönsamt för 

mäklare och arkitekter att träffas oftare och bilda ett bättre samarbete. Detta på grund 

av att det i dagsläget är arkitekterna som projekterar bostadsrätterna, det vill säga 

utvecklar produkterna tillsammans med byggföretaget, men det är mäklare som har 

kunskapen i vad kunder eftersöker, det vill säga hur produkten bör utformas. 

Tillsammans bildas då en projektorganisation där byggföretaget har en kunskap i vad 

som är produktionseffektivt och arkitekter tillsammans med mäklare i hur produkter 

ska utformas. Min rekommendation är därför att mäklare ska involveras mer i 

utvecklingen av bostadsrätter, genom att involvera mäklarna på de gemensamma 

samordningsmötena och även i det interna systemet. Dessutom vore det bra att 

involvera mäklarna mer under detaljplaneprocessen så de i ett tidigt skede får 

möjligheten att påverka planlösningarna. Det här tror jag bidrar till ett starkare 

samarbete mellan byggföretaget och mäklare samt mellan arkitekter och mäklare 

vilket resulterar i attraktivare produkter.   
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6.2 Etiska och samhälleliga implikationer 

Om fler resurser tillsätts i det tidiga skedet innebär det en större mängd total resurstid 

som nyttjas. Med det menar jag att en resurs har en begränsad arbetstid och att den 

arbetstid som tillsätts då måste tas från en annan aktivitet vilket kanske inte den bästa 

lösningen. Detta kan lösas genom att anställa flera och  på så vis öka den totala 

resurstiden. Detta bidrar även till mer arbetsmöjligheter ute på arbetsmarknaden.  

 

De samordningsmöten som byggföretag har med inblandade aktörer bidrar bland 

annat till att projektmedlemmarna kan bygga upp en relation med varandra, vilket 

diskuteras under rubriken Relationer. Det här är såklart något som måste beaktas 

eftersom relationer kan bidra till korruption och intressekonflikter. Med korruption 

menar jag att en stark relation inte får nyttjas till en oetisk fördel. Det är därför viktigt 

att företag skapar rutiner och regler för att detta inte ska få ske. Frågan angående 

etiska och samhälleliga implikationer gällande just relationer är väldigt komplext 

och något som måste beaktas som riskfullt, men också något som alltid kommer 

finnas. Självklart finns det positiva utfall av en relation, exempelvis en trevligare 

arbetsmiljö och ett starkare samarbete.    

 

I samhället finns det alltså en bostadsbrist men ändå har byggaktörer svårt att sälja 

bostadsrätter. Studiens rekommendationer kan vara en del av lösningen till detta 

samhällsproblem genom att effektivisera utvecklingsprocessen och få lägre 

produktionskostnader. Det studien identifierar genom att redovisa brister i ett 

byggföretags utvecklingsprocess kan alltså bidra till attraktivare produkter och även 

till produkter med lägre försäljningspris än tidigare. På så vis främjas dessutom 

utvecklingen vilket Aouad, Ozorhon & Abbott (2010) beskriver i sin studie som 

frånvarande.   

6.3 Självkritik och utmaningar 

Eftersom studien bedrivs på en avdelning som arbetar med egenutveckling av 

bostadsprojekt har det varit en utmaning i att förstå den arbetsprocess som används 

vid utvecklingen. Det som varit till min hjälp är den tidigare erfarenhet jag haft på 

avdelningen, vilket bidragit till en grundkunskap i företagets arbetsprocess men 

också i deras organisation. Kunskapen har dock inte varit tillräcklig vilket innebär 

att jag fått läsa mig in i arbetsprocessen och ibland behövt ställa kompletterande 

frågor till organisationsmedlemmar. Det här har bidragit till en viss förvirring under 

studiens gång och även en viss tidsåtgång.  

 

Diskussionen som bland annat beskriver att fler resurser eventuellt borde tillsättas i 

det tidiga skedet behöver inte vara en del av lösningen på problemet. Tillika 

mäklarnas involvering i det tidiga skedet för att bidra med sin kunskap. Det här är 

snarare antaganden som dels bygger på den teorigenomgång studien behandlar och 
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det data som undersökningen samlat in. Med det menar jag att dessa alternativ, och 

även det andra förslagen studien föreslår inte behöver vara lönsamt för företaget utan 

det behöver fler undersökningar som undersöker detta, alternativt att det prövas på 

företaget för att se hur det fungerar i praktiken.  
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7 Slutsats 

Nedan besvaras en sammanställning av de tre frågeställningar som studien ligger 

till grund för. Slutligen presenteras förslag på vidare studier 

 

7.1 Frågeställningar 

Hur styr den tidiga planeringen den framtida utvecklingen av bostadsprojekt? 

Plangenomförandeutredningen (2013) beskriver att detaljplanen ställer för höga krav 

på byggherrar, vilket bidrar till begränsad utveckling och flexibilitet. Studien visar 

att detaljplaneprocessen är ett viktigt skede för den framtida utvecklingen där små 

detaljer i det tidiga skedet kan få ett stort utfall för den framtida utvecklingen enligt 

flera respondenter. Detaljplanen verkar alltså påverka de framtida 

utvecklingskostnader och produktionskostnader på grund av de höga krav som ställs 

på byggföretag. 

 

Studien visar att arkitekterna får i uppgift att komma med förslagshandlingar under 

detaljplaneprocessen, som företaget sen kan presentera för kommunen. Eriksson 

(2013) beskriver i sin studie att det här eventuellt bidrar till långa projekttider och en 

bristfällig utveckling. Studien visar att arkitekterna fokuserar mycket på 

byggprojektens gestaltning, vilket verkar hämma bostadsrätternas planlösningar 

eftersom arkitekterna inte lägger tillräckligt med fokus på det. Det här resulterar i att 

företaget får nyttja en stor tidsåtgång till att granska och ändra planlösningar i den 

framtida utvecklingen, vilket ibland orsakar längre utvecklingstider än planerat och 

därmed också högre utvecklingskostnader.   

 

Hur nyttjas resurser under utvecklingen av bostadsprojekt? 

Projektorganisationen verkar besitta en bred kunskap, vilket är något som 

produktutveckling kräver enligt Ulrisch & Eppinger (2011) och Chronéer & 

Bergquist (2012). Nyttjandet av resurser verkar dock bristfällig, främst under 

detaljplaneprocessen. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft tillsätter 

projektorganisationen fler projektmedlemmar, men då måste projektet förhålla sig 

till de krav som detaljplanen redan fastställt.  

 

Arkitekterna har blivit tilldelade ett stort ansvarsområde under detaljplaneprocessen 

vilket projektmedlemmar ser som problematisk. Om fler resurser tillsätts kan 

företaget styra arkitekterna mer och dessutom bidra till att affärsutvecklaren har fler 

argument vid dialog med kommunen, för att på så vis påverka detaljplanen mer.  

 

Studien visar att mäklarnas kompetens inte nyttjas för att utveckla bostadsrätternas 

planlösningar tidigt. Utmaningen är dock att gör rätt avvägande om resurser, något 
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som Ulrisch & Eppinger (2011) och Monghasemi et al. (2015) beskriver som en 

utmaning.  

 

Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer i den tidiga utvecklingen av 

bostadsprojekt? 

Blayse & Manley (2004) beskriver hur samarbetet mellan olika aktörer ofta hindrar 

till innovation. Respondenter beskriver att en stor tidsåtgång läggs på att granska och 

ändra bostadsrätters planlösningar och en anledning till detta verkar bero på att 

arkitekterna fokuserar för lite på planlösningarna i det tidiga utvecklingsskedet. Den 

empiriska studien visar också att affärsutvecklaren får arbeta självständigt vid den 

kontakt som sker med kommunen under detaljplaneprocessen och att det är 

kommunen som bestämmer detaljplanen.  

 

Respondenter beskriver att mäklare verkar besitta en kunskap och erfarenhet om 

vilka bostadsrätter som säljer bra och vad kunder eftersöker. Samarbetet mellan 

byggföretaget och mäklarna tyder på att vara bristfällig på grund av att 

kommunikationen är dålig. Mäklarna involveras ofta sent och är inte med på de 

gemensamma projektmötena som de olika aktörerna deltar på. Det här bidrar till att 

mäklarnas kompetens inte nyttjas. Kates & Galbraith (2007) beskriver att ett 

välfungerande kommunikationssystem med bland annat inplanerade möten är viktigt 

för en stark relation. Dessutom kan den övriga projektorganisationen få möjlighet att 

bilda en personlig relation med mäklarna vilket kan vara positivt enligt Kates & 

Galbraith (2007).   

7.2 Förslag på vidare studier 

Förslaget att tillsätta fler resurser under detaljplaneprocessen vore intressant att 

studera och jämföra med liknande projekt. En fallstudie skulle vara ett intressant 

alternativ genom att fokusera på en detaljplaneprocess och vilka hinder det finns för 

utveckling. Det vore även intressant att undersöka hur arkitekterna och kommunen 

ser på detaljplaneprocessen. Detta skulle exempelvis kunna studeras genom att göra 

en fallstudie på ett arkitektföretag eller på kommunens verksamhet. Boverket (2016), 

beskriver att planprogrammet är en tidig process under detaljplaneprocessen och har 

som syfte att planera och sätta upp mål och delmål med detaljplaneprocessen. 

Planprogrammet tycker jag låter som ett viktigt skede för den framtida planeringen 

eftersom mål sätts upp och det låter som ett viktigt planeringsstadium för den 

framtida processen. Det vore nog därför bra för byggföretag att kunna påverka dessa 

mål, något som vore intressant att studera vidare.    

 

Nätverksrelationen som är mellan företaget och mäklarna skulle också vara ett 

intressant ämne att studera. Exempelvis skulle en kvalitativ studie eventuellt kunna 

bidra till en ökad förståelse om samarbetsavtal och aktörernas syn på relationen. Det 
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vore även intressant att studera vad ett gemensamt projektintresse skulle kunna 

innebära för ett byggföretag och det inblandade aktörerna.  

 

Studien utförs på ett byggföretag, på en avdelning med ett referensprojekt som 

exempel vilket bidrar till en fallstudie. För att få en tydligare bild om studiens 

slutsatser vore även en liknande studie intressant att utföra.  
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