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Abstract

Webbaserad informationskanal vid stamrenoveringsprojekt

Web-based information channel for pipe replacement
projects

Sofia Lindqvist

Pipe replacements with bathroom renovations are complex construction projects
highly dependent on the construction work carried out in the residents’ homes while
the residents still live there. This fact makes the flow of information from contractors
to the residents of an important success factor. In the current situation the
contractor, Aros Bygg & Förvaltning AB, notifies the residents’ information through
paper notification, which gives managing the work involves a lot of paper work.
This thesis examines whether and to what extent the contractor may replace the
paper notification with a web-based information channel. The investigation was made
with an existing tenant, Brf Jupiter 1 in Täby, as the reference object. The inquiry was
conducted with respect to an understanding of labor management’s attitude to a
Web-based computer support for the provision of information as well as to get an
idea of the opportunity the residents have to absorb information through the
computer and internet.
Work Management’s approach to computer support is not negative but rather
cautious. This is because all respondents agree that it is too early to implement a tool
like this due to the fact that all residents will not be able to benefit from a Web-based
information channel. The survey made in the housing association indicates that many
of the residents are positive to receiving information via the internet. While survey
results indicate that there are residents who do not have computer or internet which
is consistent with labor management’s discussion.
My recommendation to the contractor will be to continue with paper alert, because
after all it works. If the database is in use the supervisory staff is required to provide
paper notification to residents who do not have computer or internet as and at the
same time maintain and provide the database for the residents who want information
through this channel. In short, it means duplication of work management and thus will
not down the workload. Possibly, the paper information may be complemented with
an informative website if the contractor wants to offer Internet-based information as
well.
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SAMMANFATTNING 

 
Stambyten med badrumsrenoveringar är komplexa byggprojekt mycket 
beroende på att byggarbetena utförs i de boendes hem och oftast medan de 
boende bor kvar. Detta faktum gör att informationsflödet från entreprenör och 
beställare till de boende blir en viktig framgångsfaktor. I dagsläget delger 
entreprenören, Aros Bygg & Förvaltning AB1, de boende information via 
pappersavisering, vilket för arbetsledningen innebär en hel del springande i 
trapphus. 
 
Detta examensarbete undersöker om, och i vilken utsträckning, entreprenören 
har möjlighet att ersätta pappersaviseringen med en webbaserad 
informationskanal. Undersökningen har gjorts med en befintlig 
bostadsrättsförening, Brf Jupiter 1 i Täby2, som referensobjekt. Utredningen 
gjordes med avseende att ge en förståelse för arbetsledningens inställning till ett 
webbaserat datorstöd för informationslämnande samt att få en uppfattning om 
vilken möjlighet de boende har att tillgodogöra sig information via dator och 
internet. 
 
Arbetsledningens inställning till datorstödet är inte negativ men något 
avvaktande. Detta beror på att samtliga tillfrågade är eniga om att det är för 
tidigt att implementera ett verktyg som detta eftersom alla boende inte kommer 
att kunna tillgodogöra sig en webbaserad informationskanal. 
Enkätundersökningen som gjordes i bostadsrättsföreningen indikerar att flera 
av de boende är positivt inställda till att få information via internet. Samtidigt 
påvisar enkätresultaten att det finns boende som inte har dator eller internet 
vilket överensstämmer med arbetsledningens resonemang. 
 
Min rekommendation till entreprenören blir därför att fortsätta med 
pappersaviseringen eftersom den trots allt fungerar. Om databasen tas i bruk 
blir arbetsledningen tvungen att erbjuda pappersavisering till boende som inte 
har dator och internet samtidigt som databasen måste underhållas och 
användas till de boende som vill ha information på detta sätt. Kortfattat innebär 
det dubbelarbete för arbetsledningen och således förminskas inte arbetsbördan. 
Eventuellt kan pappersinformationen kompletteras med en informativ hemsida 
för att, på ett relativt enkelt sätt, även kunna erbjuda internetbaserad 
information utan att belasta arbetsledningen.   
 
Nyckelord:  
Informationsflöde, Webbaserad informationskanal, stambyte med 
badrumsrenovering 
Byggfab AB förkortas i rapporten till Byggfab. 

                                                 
1
 Aros Bygg & Förvaltning AB kommer fortsättningsvis förkortas till Aros Bygg 

2
 Brf Jupiter 1 kallas i rapporten Brf Jupiter 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet beskrivs grundläggande bakgrund och problemformulering till 
examensarbetet. Vidare behandlas syfte och mål, förutsättningar samt avgränsningar. 
Även rapportens disposition redovisas. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Flerbostadshusen som byggdes mellan 1950 och 1975 står nu inför stora 
ombyggnadsåtgärder. Inte minst behöver byggnadernas stammar och badrum 
bytas och renoveras. (Renoveringshandboken, 2009) 
 
Ett av de största problemen som entreprenören och byggnadsarbetarna ställs 
inför vid ombyggnadsarbeten är att det i mycket stor utsträckning förekommer 
kvarboende hyresgäster eller bostadsrättshavare under hela produktionsskedet. 
Detta leder till att det förberedande och kontinuerliga informationsflödet är en 
avgörande framgångsfaktor. (Nordstrand, 2006)   
 
Vid stambyten med badrumsrenovering är många olika yrkesgrupper 
inblandande vilket ställer stora krav på information och kommunikation. En 
annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att ingreppet har stor påverkan på de 
boendes vardag. (Stambyte och våtrumsrenovering, 2002) 
  
”Stambyten är ett typiskt projekt som involverar en mängd moment och aktörer vilket 
gör tydliggörande och tillgänglighet av dokumentation och information till en kritisk 
framgångsfaktor” enligt Mikael P Sjölund, VD för Aros Bygg & Förvaltning AB. 
 
Rolf Wiman, projektledare på Byggfab AB i Stockholm, menar: ”Att byta 
stammar och bygga om badrum är en komplicerad process – det sker i människors mest 
privata sfär, nämligen hemmet, och dessutom medan hyresgästerna i de flesta fall bor 
kvar.”  
 
Aros Bygg & Förvaltning AB är ett byggentreprenadsföretag med 
utgångspunkt i Västerås. Sedan 2002 finns ett filialkontor i Stockholm som 
specialiserat sig på stambyten med badrumsrenoveringar. I dagsläget sker 
informationsflödet från entreprenör till boende i pappersform via avisering. 
Detta är ett tidskrävande moment för arbetsledarna eftersom det innebär 
mycket springande i trappuppgångar.  
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För några år sedan påbörjades utvecklandet av en webbaserad databas med 
syfte att kunna användas för dokumentation och informationsflöde i samband 
med stamrenoveringsprojekt. Av olika anledningar slutfördes inte utvecklingen 
av databasen och verktyget togs aldrig i bruk. Nu är företagsledningen 
intresserade av att återuppta arbetet med denna databas och vill undersöka om 
det är möjligt att implementera ett verktyg som detta i stambytesprojekten. 
(Mikael P Sjölund, Aros Bygg, mars 2011) 

 

 

1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns möjlighet för 
entreprenören att använda en webbaserad databas till att skicka ut information, 
angående stamrenoveringsprojektet, till bostadsrättshavarna i 
bostadsrättsföreningen Jupiter 1 i Täby. I arbetet ingår även att försöka utreda 
om ett sådant projektstyrningshjälpmedel i dagsläget kan underlätta 
entreprenörens informativa arbete. Rapportens syfte är även att tydliggöra 
vikten av god information i samband med stamrenoveringsprojekt. 
 
Målet med undersökningen är att ge företagsledningen en uppfattning om 
berörd personals respektive de boendes inställning till och möjlighet att 
använda ett verktyg som detta. Tanken är att denna information ska vara till 
hjälp när företaget beslutar ifall verktyget ska fortsätta utvecklas eller inte.  
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1.3 Frågeställningar 

 

Hur arbetar entreprenören i dagsläget med informationsflödet? 
 
Kan det webbaserade datorstödet förenkla informationslämnandet för 
entreprenören jämfört med nuvarande arbetssätt? 
 
Hur ser demoversionen av informationskanalen ut? Hur går man som 
projektadministratör tillväga vid användandet av verktyget? 
 
Vilka förutsättningar krävs för att kunna använda informationskanalen i så stor 
utsträckning som möjligt? 
 
Vilken inställning har entreprenörens arbetsledning till att använda verktyget? 
 
Finns det intresse och möjlighet för slutkunden, dvs. bostadsrättshavaren, att 
använda en webbaserad informationskanal? 
 
Är entreprenören respektive slutkunden, den boende/mottagaren, redo att 
använda ett verktyg som detta? 
 
Vilken möjlighet finns det i dagsläget för en webbaserad informationskanal? I 
vilken utsträckning kan den ersätta pappersavisering? 

 

 

1.4 Avgränsning 

 

I detta examensarbete behandlas enbart projektstyrningen under själva 
byggskedet. Detta innebär att upphandlingsskedet inte kommer att undersökas. 
Vidare begränsas undersökningen till att endast studera möjligheterna till att 
strikt använda datorstödet för informationsflöde från entreprenör till boende. 
Således tas ingen hänsyn till ifall verktyget blir mer användbart om det även 
kan nyttjas för dokumentation och hantering av de boendes val av nytt kakel 
och klinker samt ny utrustning i badrummen. 
 
Referensobjektet är en bostadsrättsförening i Täby, Brf Jupiter, som omfattar 
adresserna Kometvägen 25-61 samt Grindtorpsvägen 1-45. Stambyte med 
badrumsrenovering ska genomföras i sammanlagt 844 lägenheter fram till 2014. 
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1.5 Disposition 

 

Rapporten är uppdelad i åtta kapitel, där det första ger läsaren en uppfattning 
om rapportens syfte och utformning. Kapitel två behandlar vald arbetsmetodik 
och ger en kortare förklaring till valet av respektive undersökningsmetod. 
 
Kapitel tre behandlar tillsammans med första kapitlet behovet av stambyten 
och badrumsrenoveringar, vidare beskrivs några olika tekniker samt vikten av 
ett bra informationsflöde vid ombyggnadsprojekt. 
 
I kapitel fyra beskrivs det studerade referensobjektet för att ge läsaren en 
uppfattning om objektets förutsättningar.  
 
Det femte kapitlet behandlar det studerade verktyget. Här presenteras 
bakgrunden, entreprenörens förhoppningar på verktyget, vilka förutsättningar 
som krävs samt hur det används. 
 
I det sjätte kapitlet presenteras och analyseras resultaten från intervjuer, 
enkätundersökning samt testet av datorstödet. Kapitel sju innehåller diskussion 
och slutsats. Kapitlet berör även felkällor samt vidare studier. Det åttonde och 
avslutande kapitlet utgörs av referenslista.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs de olika metoder som används till inhämtning av relevant 
information för att kunna uppfylla studiens syfte samt besvara frågeställningarna.  

 

2.1 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien syftar till att ge en uppfattning om behovet av 
stamrenoveringar i fastigheter byggda mellan 1950-talet fram till och med 1970-
talet. Studerad litteratur ska även ge en förståelse för tekniker som används vid 
stamrenoveringar samt vikten av informationsflödet i samband med 
ombyggnadsprojekt.  
 

2.2 Intervjuer 

 

Intervjuer görs med platschef och arbetsledare från entreprenören, Aros Bygg, 
projektledaren, Byggfab, samt med en representant från beställaren, Brf Jupiter i 
Täby. Syftet med intervjuerna är att få en förståelse för de olika aktörernas 
roller i projektet samt vad de har för inställning till och önskemål på en 
webbaserad informationskanal.  

 

2.3 Enkätundersökning 

 

Enkätundersökningen genomförs i Brf Jupiter i Täby, med syftet att få en 
uppfattning om de boendes inställning och förutsättningar för att kunna 
använda en webbaserad informationskanal. Enkäten innehåller frågor med 
svarsalternativ samt öppna frågor för reflektion (se Bilaga 1). Samtliga 844 
lägenheter tilldelas en enkät och i respektive trapphus sätts en plastficka upp 
för inlämning av ifylld enkät.  
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2.4 Test av befintlig programvara 

 

Att testa den befintliga demoversionen syftar till att få en känsla för hur 
programvaran är utformad och hur man som projektadministratör går tillväga 
vid upprättandet av ett nytt projekt. Jag vill även bilda mig en uppfattning om 
verktygets användarvänlighet i dagsläget, både ur entreprenörens, 
projektadministratörens, och mottagarens, den boendes, perspektiv.  
Testet går ut på att skapa ett enkelt ”låtsatsprojekt” i databasen där samma 
information, som entreprenören i vanliga fall aviserar, laddas upp. 
Testpersonerna är styrelsemedlemmarna i Brf Jupiter. De får personliga 
användarnamn och lösenord via e-post varefter de kan logga in på 
webbplatsen, studera den och svara på en bifogad frågeblankett (se Bilaga 7). 
Frågorna syftar till att ge en uppfattning om hur mottagaren uppfattar 
informationskanalen. 
 
Det bör poängteras att programvaran ännu bara är en demoversion och för att 
eventuellt kunna tas i bruk behöver den revideras. 
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3 Stamrenoveringar 
 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden till varför stambyten och badrumsrenoveringar 
behöver genomföras i fastigheter byggda från 1950 till och med 1970-talet. Tre olika 
tekniker, för att genomföra stambyten, presenteras samt behovet av information och 
kommunikation vid ombyggnadsprojekt behandlas. 

 

3.1 Behovet av stamrenoveringar 

 

Under perioden 1950 – 1975 byggdes totalt 1,3 miljoner bostäder i 
flerbostadshus i Sverige. Dessa byggnader är nu omkring 50 år gamla och 
livslängden för tekniska installationer såsom rör- och elinstallationer samt 
badrummens tätskikt börjar nå sitt slut. (Renoveringshandboken, 2009) 
 
Fuktskador är den vanligaste orsaken till att beslut om renovering tas. Skadorna 
uppstår på grund av badrummens ålder och för att badkarsbadandet har bytts 
ut mot dagligt duschande. Dagens duschande leder till en betydligt större 
fuktbelastning i badrummen, framförallt på väggarna. Badrummens befintliga 
tätskikt, i golv och väggar, är till stor del otillräckliga för att klara av de nya 
hygienvanorna och detsamma gäller för ventilationen. (Blomberg, 2003) Även 
stammarna i ovan nämnda byggnader beräknas vara utslitna då den 
uppskattade livslängden för dessa är mellan 20 till 60 år, beroende på bland 
annat material, rördimension och vattenkvalitet. (Renoveringshandboken, 2009)  
 
De finns flera orsaker till att bostadsrättsföreningar och kommunala 
fastighetsförvaltare väljer att utföra stambyte och samtidigt även renovera 
badrummen.  Den främsta anledningen är återkommande fuktskador och därpå 
följande höjningar av försäkringspremier. Vidare kan vattenförbrukning sänkas 
genom att installera nya snålspolande blandare och toalettstolar. Även de 
boendes krav på moderna våtrum påverkar badrumsrenoveringen. (Stambyte 
och våtrumsrenovering, 2002) I Sverige renoveras i dagsläget cirka 25 000 
badrum om året. Boverket har uppskattat att behovet är mellan 55 000 – 65 000. 
(Renoveringshandboken, 2009) 
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3.2 Olika renoveringstekniker 

3.2.1 Traditionellt stambyte 

 

Traditionellt stambyte innebär att man river ut de befintliga rören och ersätter 
dessa med nya som placeras i de gamla rörschakten. Även ytskikten på 
badrummets väggar och golv rivs i samband med denna teknik. En stor nackdel 
med tekniken är att rivnings- och återställningsarbetet blir mycket omfattande 
vilket även leder till en lång byggtid. En fördel är att man behåller den 
ursprungliga planlösningen i badrummet. Detta gör att man i stor utsträckning 
kan behålla den befintliga förlängningen av rör i källare och på vindar. 
(Renoveringshandboken, 2009; Stambyte och våtrumsrenovering, 2002)  
 

3.2.2 Stambyte med våtrumskassetter  

 

Metoden går ut på att de nya rören placeras i nya lägen varpå de gamla rören 
försluts och lämnas kvar i schakten.  Oftast sker detta genom att prefabricerade 
kassetter installeras i badrummet. Kassetterna är ofta utrustade med monterade 
vatten- och spillvattenrör samt installationer för WC, tvättställsblandare och 
badkars-/duschblandare. Fördelar med denna teknik är att rivningsarbetet blir 
betydligt mindre omfattande än vid traditionellt stambyte, säkerheten mot 
vattenskador är hög och installationerna är oftast placerade lättillgängligt för 
service. (Renoveringshandboken, 2009) En nackdel är att placeringen av 
toalettstolen blir låst samt att kassetterna kan upplevas som fula och 
skrymmande av den boende. (Johan Westling, Aros Bygg, april 2011)  

 

3.2.3 Relining och rörinfodring 

 

Tekniken är relativt ny och går ut på att behålla de gamla spill- och 
tappvattenledningar som rensas och rengörs för att sedan förstärks invändigt 
med en plastbeläggning. I och med denna metod behålls det befintliga ytskiktet 
i badrummet. (Renoveringshandboken, 2009) Fördelar med denna metod är att 
tiden för genomförande är kort, 4-5 dagar, påverkan på boendesituationen är 
liten och kostnaden för ingreppet betydligt lägre än kostnaden för traditionellt 
stambyte eller stambyte med våtrumskassett. (Götalands Relining AB) En 
nackdel med metoden är att den är relativt ny, då den bara tillämpats i 10 – 20 
år, vilket gör att kunskapen om livslängder och drifterfarenheter är begränsad. 
(Renoveringshandboken, 2009)  
Det är viktigt att ha i åtanke att denna renoveringsteknik inte innefattar 
badrumsrenovering, vilket innebär att man bortser från ett eventuellt behov av 
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nya tätskikt i badrummen. Det har även visat sig att relining kan innebära 
problem vid senare badrumsrenovering, i samband med att golvbrunnen ska 
anslutas med de plastbelagda rören. (Rolf Wiman, VD, Byggfab AB, april 2011) 

 

 

3.3 Information 

3.3.1 Tydlig information i god tid 

 
”Nyckeln till att ett stamrenoveringsprojekt ska gå bra är tidig, förberedande 
information och fortlöpande information under byggskedet” Rolf Wiman, Byggfab 
AB. 
 
Vid stamrenoveringsprojekt påverkas de boendes vardag i stor utsträckning 
och det är därför viktigt att de får information om den kommande renoveringen 
i god tid innan arbetena påbörjas. Både beställaren och entreprenören ska 
informera den boende om vad som gäller i samband med renoveringsarbetet. 
Det är även viktigt att informationen från beställaren och entreprenören inte 
innehåller motstridiga uppgifter samt att svaren på eventuella frågor är 
likvärdiga. (Renoveringshandboken, 2009) 
 
Det finns flera sätt att informera de boende på. Bland annat kan 
fastighetsägaren, styrelsen och entreprenören göra detta genom 
informationsmöten, separata pappersutskick, hembesök, blad eller tidningar. 
(Renoveringshandboken, 2009)  
 
Numera är även datorn ett möjligt medium för informationslämnande, vilket 
gör det möjligt att lägga upp informationen på en hemsida, skicka den via e-
post eller ha en webbaserad databas där informationen kan göras tillgänglig för 
enbart berörda parter genom personliga inloggningsuppgifter.  
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4 Referensobjektet 
 
Här beskrivs Brf Jupiters fastigheter, entreprenadformen för projektet och de olika 
huvudaktörerna som är inblandade. Den valda renoveringstekniken presenteras och 
entreprenörens respektive beställarens arbete med informationsflödet till de boende 
behandlas. Kapitlet behandlar även kortfattat komplexiteten med att genomföra 
stambyte med badrumsrenoveringar i en bostadsrättsförening samt problematiken med 
förekomsten av asbest. 

 

4.1 Kort beskrivning av fastigheterna 

 

Bostadsrättsföreningen Jupiter 1 i Täby består av 844 lägenheter fördelade på 
tre huskroppar, vilkas benämningar är Hus C1, Hus C2 samt Hus D. Hus C1 
har 3 våningar, 7 trappuppgångar och sammanlagt 42 lägenheter. Figur 4.1 
visar Hus C2 som är 4 våningar högt med 100 lägenheter fördelade på 11 
trappuppgångar. Både Hus C1 och C2 saknar hiss men har breda och 
lättframkomliga trappor (se figur 4.2).   
 

 
 
Figur 4.1 Hus C2, Brf Jupiter 1 i Täby. 
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Figur 4.2 Trapphusen i Hus C1 och Hus C2. 

 

 

Figur 4.3 visar Hus D som består av 23 trappuppgångar och är mellan 10 och 11 
våningar högt, vilket beror på markens lutning. I Hus D finns två hissar i 
samtliga trappuppgångar, varav en stor hiss (se figur 4.4). Figur 4.5 visar 
trapphusen som i denna huskropp är smala och relativt svårframkomliga.  
 

 

 
 
Figur 4.3 Hus D, Brf Jupiter 1 i Täby. 
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Figur 4.4 Samtliga trappuppgångar i Hus D har två hissar. 
 

 

 

 
 

Figur 4.5 Trapphusen i Hus D är små och trånga. 
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4.2 Stambyte med badrumsrenovering i Täby 

4.2.1 Vald renoveringsteknik 

 

Beställaren, Brf Jupiter, har valt att genomföra traditionellt stambyte med 
badrumsrenovering. Detta mot bakgrund av att vattenskador har uppstått de 
senaste åren. Av dessa beror omkring 60 procent på läckor i 
avloppsledningarna och resterande 40 procent kommer från läckande 
vattenledningar, otätheter vid golvbrunnar samt otillräckliga tätskikt i 
badrummen. Vid en utförd besiktning visade det sig även att flertalet badrum 
och toaletter inte har blivit renoverade sedan fastigheterna byggdes. (Brf 
Jupiters hemsida)  
 

4.2.2 Entreprenadform 

 

I förfrågningsunderlaget som Brf Jupiter upprättat i samarbete med 
projektledaren, Byggfab, är entreprenadformen rubricerad som 
totalentreprenad. (FU) Vid intervju med representant från beställaren, 
projektledaren och entreprenören framgår dock att samtliga anser att 
entreprenadformen för projektet är styrd totalentreprenad. (Pelle Edmark, Rolf 
Wiman, Johan Westling)  
 
Totalentreprenad innebär att beställaren låter en enda entreprenör ansvara för 
både projektering och byggnation. Totalentreprenören har ett funktionsansvar 
vilket innebär att det färdiga byggprojektet ska uppfylla de funktionskrav som 
beställaren upprättat i byggnadsprogrammet. Vid en styrd totalentreprenad tar 
beställaren ofta hjälp av olika konsulter som gör en ”halvfärdig” projektering, 
för att försäkra sig om vissa tekniska lösningar. Detta begränsar 
totalentreprenörens inflytande på utformningen av byggnaden och det kan bli 
oklart vem som har funktionsansvaret. (Nordstrand, 2008) För projektet i Täby 
är dock alla parter införstådda med att entreprenören innehar 
funktionsansvaret för projektet. (Johan Westling, Aros Bygg, juni 2011) 
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4.2.3 Förekomst av asbest 

 

Asbest är små fibrer av olika material. Fibrerna är så tunna att de tränger in i 
kroppen och kan orsaka asbestos, som är en kronisk lungsjukdom. Asbest är 
numera förbjudet men finns kvar i äldre byggnader där det bland annat 
använts som värmeisolering i rör och värmepannor samt i fix och fog till kakel. 
(Arbetsmiljöverket, 2011) 
 
I Täby förekommer asbest i cirka 60 procent av badrummen. Dessa badrum 
måste asbestsaneras, vilket enbart får göras av certifierade entreprenörer. 
Tidplanen utformas med hänsyn till förekomst av asbest och det extraarbete 
detta innebär. (Johan Westling, Aros Bygg, juni 2011)  
 

4.2.4 Komplexitet med bostadsrättsföreningar 

 

En stor skillnad mellan hyresgäster och bostadsrättshavare är att de senare äger 
ytskikten innanför tätskiktet, i sina badrum. I samband med stamrenoveringen 
rivs befintliga ytskikt i badrummen och även badrumsinredningen tas bort. 
Den boende måste välja nytt kakel och klinker samt ny utrustning i form av 
bland annat toalettstol, handfat, kommoder, duschvägg och badkar. 
 
Eftersom bostadsrättshavarna i Täby äger sina ytskikt måste de tillåtas en större 
valmöjlighet av olika kakel, klinker och övrig badrumsinredning, jämfört med 
hyresgäster där fastighetsägaren bestämmer standarden. 
 
Detta leder till att hanteringen av de boendes val blir mycket omfattande då 
samtliga bostadsrättshavare blir en potentiell kund med egna idéer om hur de 
vill utforma sina badrum. Till följd av detta har Aros Bygg anställt en 
koordinator för att hantera bostadsrättshavarnas val. 
 
En annan komplexitet med projektet i Täby är att flera av lägenheternas 
planlösning ger möjlighet till utbyggnad av badrummen. Detta leder till många 
besiktningar av lägenheter där bostadsrättshavaren vill bygga ut sitt badrum. 
Flera ritningar behöver upprättas och individuella pris måste räknas ut. Detta 
arbete faller på entreprenören. (Johan Westling, Aros Bygg, april 2011) 
 
Även Brf Jupiters styrelse har haft mycket arbete med att upprätta riktlinjer för 
de boendes val av kakel, klinker och badrumsutrustning. Trots att de boende 
tillåts stor valmöjlighet, behövde ett standardpaket upprättas och även lite 
”lyxigare” badrumspaket utformades. En boendekonsult utsågs som 
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tillsammans med Aros Byggs koordinator arbetar med de boendes val. (Pelle 
Edmark, Brf Jupiter, april 2011) 
 
Ovan nämnda faktorer bidrar till att tydlig och kontinuerlig information till de 
boende är av stor vikt och så även kommunikationen mellan entreprenör och 
beställare, då det är mycket viktigt att båda aktörerna ger samma information. 
(Pelle Edmark, Brf Jupiter, april 2011; Johan Westling, Aros Bygg, april 2011) 
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4.3 Entreprenören 

4.3.1 Aros Bygg & Förvaltning AB 

 

Aros Bygg & Förvaltning AB är ett byggentreprenadföretag som grundades 
1994 och har sitt huvudkontor i Västerås.  Sedan 2002 finns ett filialkontor i 
Stockholm, som är specialinriktat på stambyten med badrumsrenoveringar. 
(Mikael P Sjölund, VD, Aros Bygg, maj 2011) 
 
Företaget har 21 tjänstemän och 65 hantverkare. Tjänstemännen utgörs av VD, 
projektutvecklare, projektledare, avdelningsansvarig, personalchef, platschefer, 
arbetsledare, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare samt administration. 
Av 21 tjänstemän arbetar 2 med administration och 19 med byggprocessen. 
Hantverkarna består främst av träarbetare samt några betongarbetare. (Mikael 
P Sjölund, maj 2011) 
 
Aros Bygg har under de senaste åren vuxit snabbt, fördubblat sin omsättning 
och kan för närvarande ses som ett medelstort bygg- och förvaltningsföretag. 
Det långsiktiga målet är att fortsätta växa, förbättra produktiviteten och öka 
kvaliteten ytterligare. För att uppnå detta mål måste en effektiv styrning 
skapas, med ordning, reda och fasta rutiner som ledord. (Företagets 
informationstidning, Aros, 2010) 

 

4.3.2 Stockholmsavdelningens organisation 

 

Avdelningen som arbetar i Stockholm består av en avdelningsansvarig tillika 
platschef, en arbetsledare, en arbetande förman samt en koordinator. 
Sammanlagt arbetar nio snickare. Platschefen och arbetsledaren ansvarar för 
samordningen av samtliga underentreprenörer. (Tommy Andersson, Aros 
Bygg, maj 2011) 
  
Hantverkarna som arbetar med stamrenoveringar i Stockholm har stor 
erfarenhet av arbetet, de är ett inkört gäng som har arbetat med flera olika 
stamrenoveringsprojekt. De vet vad som ska göras, får mycket gott betyg från 
de boende samt tar ett stort eget ansvar. (Johan Westling, Aros Bygg, maj 2011)  
 
Enligt renoveringshandboken är det en stor framgångsfaktor för entreprenören 
att denne kan erbjuda mångsidiga, erfarna hantverkare som kan ta eget ansvar. 
(Renoveringshandboken, 2009) 
 



Kap. 4 Referensobjektet 

 17 

4.3.3 Projektstyrning och informationsflöde vid stambytesprojekt 

 

För platschefen och arbetsledaren går projektstyrningen bland annat ut på att 
upprätta tidplan, planera inköp av material och genomföra för- och 
slutbesiktningar. Byggentreprenören ansvarar för inköp av byggmaterial i form 
av till exempel gipsskivor, gipsbruk, reglar och kompletteringsmaterial medan 
respektive underentreprenör ansvarar för inköp av det egna materialet. Om den 
boende har valt att göra en bänkhöjning eller sätta in ett nytt kök i samband 
med stamrenoveringen är det byggentreprenören som ansvarar för att beställa 
bänkskivor och nya kök. (Johan Westling, Aros Bygg, juni 2011) 
 
De största problemen och störningarna som entreprenören stöter på vid 
stamrenoveringsprojekt är bristen på ritningar. Detta gör att det är svårt att 
förutspå var ledningar och rör är placerade i konstruktionen, vilket kan leda till 
avborrningar.  
 
I dagsläget sker informationsflödet till de boende muntligen i samband med 
informationsmöten av beställaren och byggentreprenören samt skriftligen i 
form av informationspapper som lämnas i den boendes brevlåda cirka 14 dagar 
innan arbetet i dennes lägenhet påbörjas. (Johan Westling, Aros Bygg, april 
2011) 
 
För entreprenörens del innebär det skriftliga informationsflödet att skriva ut 
aktuella informationspapper som läggs i kuvert. I kuverten läggs även nycklar 
till byggcylindern som monteras i den boendes dörr under själva 
stamrenoveringen. Kuverten märks med lägenhetsnummer och adress varpå 
ansvarig arbetsledare eller platschef åker till byggarbetsplatsen och lämnar 
kuverten i respektive brevlåda. Då tidplanen ofta löper med en veckas 
fördröjning per stam måste sådan information ut i princip varje vecka. (Tommy 
Andersson, Aros Bygg, april 2011) 
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4.4 Projektledaren 

4.4.1 Byggfab AB 

 

Byggfab AB bildades år 2000 och är framförallt inriktat på projekt- och 
byggledning vid ändringsarbeten av befintliga byggnader. Företaget har många 
års erfarenhet av badrumsrenoveringar med stambyte. 
 
Deras koncept är att sköta allt åt fastighetsförvaltaren vid 
stamrenoveringsprojekt. Allt från att hjälpa till med förfrågningsunderlag och 
upphandling, ansvara för att bygganmälan görs och fungera som byggledare 
under byggskedet till att vara kvalitetsansvariga och göra slutanmälan. (Rolf 
Wiman, VD Byggfab AB, april 2011) 
 

4.5 Beställaren 

4.5.1 Bostadsrättsföreningen Jupiter 1 

 

Bostadsrättsföreningen Jupiter 1 bildades 1962 och husen började byggas 1966. 
Föreningen har bredband som ingår i avgiften samt en egen hemsida med 
kontinuerlig uppdatering. På hemsidan läggs föreningens nyhetsbrev upp och 
den innehåller även en hel del information om stambytet. Inför 
stamrenoveringen har styrelsen haft flera informationsmöten och i varje 
trappuppgång finns anslagstavlor där styrelsen och fastighetskontoret sätter 
upp aktuell information. 
 
I samband med att föreningen genomför stambyte med badrumsrenovering har 
styrelsen haft funderingar på att upprätta en tv-kanal som skulle innehålla 
relevant information rörande renoveringen i form av rullande text. (Pelle 
Edmark, Brf Jupiter, april 2011) 
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Åldersfördelning för boende i Brf Jupiter
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4.6 Slutkunderna – de boende 

 

I en bostadsrättsförening äger bostadsrättshavaren ytskikten i sitt badrum. För 
entreprenören innebär detta att varje bostadsrättshavare är en potentiell kund, 
med egna krav och önskemål på hur denne vill ha sitt badrum utformat. (Johan 
Westling, Aros Bygg, april 2011) 
 
Den 31 december 2010 bodde det sammanlagt 1329 personer i föreningen. Som 
framgår av figur 4.1 är medelåldern i föreningen relativt hög. (Pelle Edmark, Brf 
Jupiter, april 2011)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1 Åldersfördelning i Brf Jupiter 1  
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5 Datorstödet – en webbaserad informationskanal 
 
Kapitlet beskriver bakgrunden till varför datorstödet började utformas och vilka 
förhoppningar entreprenörledningen har på verktyget om det börjar användas som 
hjälpmedel i företaget. Vidare presenteras förutsättningar för att kunna använda 
informationskanalen i så stor utsträckning som möjligt samt en kort beskrivning av hur 
verktyget används.    

 

5.1 Bakgrund 

 

Utformningen av den webbaserade databasen påbörjades i slutet på 2008 och 
den senaste revideringen skedde under våren 2009. Den grundläggande idén 
var att på ett smidigt sätt kunna samla all information rörande 
stamrenoveringsprojekten på ett ställe. Här skulle entreprenör, projektledare 
och beställare kunna delge varandra dokument och information som respektive 
aktör ansvarar för.  
 
Det unika med denna databas är dock att den även skulle rikta sig till 
slutkunderna, dvs. de boende, och på så sätt fungera som entreprenörens 
informationskanal till dem. Entreprenören ska kunna lägga upp all väsentlig 
information som berör de boende i denna databas och genom individuella 
inloggningsuppgifter ska den boende kunna logga in på sin sida och hämta 
aktuell information.  
 
Förhoppningen med detta är att kunna övergå helt till ett digitalt 
informationsflöde och att arbetsledarna ska slippa pappersaviseringen. Detta 
betyder däremot inte att den muntliga informationen försvinner och inte heller 
den viktiga kommunikationen mellan entreprenör och boende. En annan tanke 
med databasen var att hanteringen av de boendes val av kakel, klinker och 
badrumsutrustning skulle kunna göras i denna. I skrivande stund är 
programvaran ännu bara en enkel demoversion och används inte. 
 

5.2 Förhoppningar på en webbaserad informationskanal 

 

Det främsta syftet, från företagsledningens sida, med att implementera en 
webbaserad informationskanal som projektstyrningshjälpmedel är att denna 
ska underlätta hela stambytesprocessen för arbetsledarna. Detta innefattar 
bland annat att hantera förfrågningsunderlag, förbättra arbetsmetodiken samt 
att underlätta den kommunikativa delen med informationsflöde till de boende 
och övriga inblandade i projekten.   
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Förhoppningen är att arbetsledarna ska få mer tid över för arbetsberedning, 
samordning, och organisation. En annan aspekt är att skapa konkurrensfördelar 
vid upphandlingar gentemot företagets konkurrenter. (Mikael P Sjölund, VD, 
Aros Bygg, maj 2011) 
 

5.3 Förutsättningar 

 

Det finns ett antal uppgifter som entreprenören behöver ha för att kunna skapa 
ett nytt projekt. Det är nödvändigt att få tillgång till de boendes uppgifter i form 
av lägenhetsnummer, vilken stam lägenheten tillhör, de boendes namn, deras e-
postadresser och gärna även deras telefonnummer. 
 
En annan förutsättning, för att kunna använda den webbaserade 
informationskanalen effektivt, är att traditionella byggcylindrar inte används. 
Användning av byggcylindrar innebär att entreprenören måste lämna ut 
nycklar i förväg, vilket i dagsläget görs i samband med att informationspapper 
lämnas. Inför stambytesprojektet i Täby har Aros Bygg investerat i ett nytt 
låssystem, Phoniro Contractor som gör att låscylindern inte behöver bytas.  
(www.phonirosystems.se/contractor) 
 
Vidare är det ett måste att de boende kan tillgodogöra sig en webbaserad 
informationskanal, vilket kräver att de har tillgång till dator och 
internetuppkoppling. Det är även viktigt att entreprenören på något sätt får en 
bekräftelse på att den boende har varit inne på sin sida.  
 
Personalen som ska använda verktyget, måste ha rätt inställning till det och 
samtliga som arbetar med informationskanalen måste använda den på samma 
sätt. Därför är det nödvändigt att upprätta tydliga riktlinjer för arbetsgången. 
 
Information som läggs upp måste vara aktuell, relevant och tydlig. Uppgifterna 
får under inga omständigheter vara motstridiga. 
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5.4 Tillvägagångssätt vid användning av datorstödet 

 

För att skapa ett nytt projekt i databasen loggar man in som 
”projektadministratör” och skapar ett nytt projekt. Man namnger projektet och 
kopplar fastigheter till detta.  
 
Figur 5.1 visar testprojektet ”Brf Jupiter – pilotprojekt”. Till projektet är 
fastigheterna Hus C1, Hus C2 respektive Hus D kopplade. Under de olika 
rubrikerna lägger man sedan till bland annat projektassistentens, dvs. 
boendekonsultens och koordinatorns, uppgifter, entreprenörens och 
underentreprenörernas uppgifter, fastigheternas aktuella adresser och deras 
stamindelning samt de boendes uppgifter, kopplade till rätt adress och stam.  
 

 

 
 
Figur 5.1 Start av projekt i den webbaserade informationskanalen. 

 

 

 

När samtliga uppgifter är inlagda kan man, på startsidan, ändra 
fastighetsinformationen. Exempelvis kan en bild på fastigheterna laddas upp 
och rubrik, ingress och brödtext kan skrivas, vilket sedan är det som visas på 
första sidan då den boende loggar in på sina sidor. 
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Som projektadministratör kan man även skriva meddelanden på 
”anslagstavlan”. Meddelanden kan visas för samtliga i fastigheten eller 
specifikt för en vald adress. Beroende på syftet med informationen kan 
projektadministratören välja att visa den hela tiden eller under en viss 
tidsperiod. Figur 5.2 visar hur det kan se ut när man ska lägga upp ett 
meddelande på anslagstavlan. 
 

 

 

 
 
Figur 5.2 Användning av anslagstavlan. 

 

 

I den vänstra kolumnen finns en flik som benämns informationsbrev, under 
vilken man kan ladda upp dokument av olika typer (se figur 5.3). I samband 
med att man laddar upp ett dokument kan man välja för vilka aktörer detta ska 
vara synligt, dvs. vilka som ska få ta del av informationen. Man kan välja att 
visa informationen för projektledaren, projektassistenten, entreprenören 
respektive den boende. Antingen väljer man en, några eller samtliga av dessa. 
 
Det går även att skapa en grov tidplan i databasen. För att göra detta använder 
man ”visa tidplan” och väljer den adress vars tidplan man vill skapa. 
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Figur 5.3 Att lägga upp information. 
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6 Resultat och Analys 
 
I kapitlet presenteras och analyseras resultaten från intervjuerna, enkätundersökningen 
samt testet av datorstödet – den befintliga versionen av informationskanalen. 

 

6.1 Resultat från intervjuerna 

6.1.1 Intervju med platschefen 

Platschefens (PC) inställning till den webbaserade informationskanalen är 
något reserverad. Den främsta anledningen är den nuvarande svårigheten att 
nå ut till samtliga boende via detta verktyg. Vidare menar han att även om 
nuvarande avisering skulle kunna tas bort måste någon ansvara för att lägga in 
de boendes uppgifter i datorstödet för att kunna använda det. Även arbetet 
med kontinuerlig uppdatering av information och omhändertagande av 
verktyget skulle enligt PC ta mycket tid i anspråk. En fördel som PC ser med 
verktyget är att entreprenören snabbt skulle kunna få ut information om 
eventuella förändringar. 
 
Allt som allt är platschefens uppfattning att entreprenören i dagsläget inte kan 
spara tid eller arbete på att använda detta verktyg för sitt informationsflöde till 
de boende. (Bilaga 4)  

 

6.1.2 Intervju med arbetsledaren 

 

Arbetsledarens (AL) uppfattning om en webbaserad informationskanal är 
generellt positiv, dock tror AL i likhet med PC att det är lite för tidigt än så 
länge. I dagsläget går det inte att använda den skarpt, då alla inte har tillgång 
till dator och internet. Detta innebär att kanalen måste kompletteras med 
pappersinformation vilket leder till dubbelarbete.  
 
AL menar att entreprenören måste lokalisera de personer som inte kan 
tillgodogöra sig ett webbaserat informationsflöde och specifikt pappersavisera 
dem. Om detta innebär att en av tio behöver avisering är skillnaden, i arbetstid, 
mellan att avisera en eller tio marginell. 
 
För att det ska vara värt att implementera verktyget anser AL att det måste 
kunna användas till mer än bara informationsflödet mellan entreprenör och 
boende. Man bör kunna göra allting där, även den boendes val av kakel, klinker 
och övrig utrustning i badrummet.  
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AL anser att det, som entreprenör, är intressant att kunna lägga upp samtliga 
pågående stamrenoveringsprojekt och även nyproduktion. Detta för att, ur 
marknadsföringssynpunkt, visa vilka de är och vad de gör. Han tycker att 
webbsidan bör länkas mot entreprenörens hemsida och att man ska tänka på att 
databasen även kan användas till nyproduktionsprojekt, där köparen ska 
bestämma kakel, inredning osv.  
 
Verktyget kan utvecklas för att kunna användas av de boende för att göra sina 
val och tillval. Då kan de sitta hemma och testa (liknande Ikeas webbutik). Alla 
à-priser bör finnas med för att de ska få en slutsumma på vad deras eventuella 
val/tillval kommer att kosta dem. 
AL anser att en svårighet med verktyget är att det initialt kan ta tid för både 
entreprenören och de boende att lära sig använda det. 
 
Vidare anser AL att om man förutsätter att verktyget fungerar skarpt är 
fördelen att entreprenören snabbt kan få ut information till samtliga berörda. 
Man kan även vända på det och som entreprenör få information ifall något har 
inträffat. (Bilaga 5)  

 

6.1.3 Intervju med projektledaren 

 
Projektledaren (PL) tycker att entreprenören borde införa den webbaserade 
informationskanalen. Han anser att den skulle underlätta arbetet för samtliga 
aktörer som är inblandade i stamrenoveringsprojekten.  PL menar att den stora 
fördelen är att alla kan ta del av samma information samtidigt. Han tror att man 
kan få ett bättre, tydligare och tidigare informationsflöde genom detta verktyg. 
Detta menar PL skulle kunna leda till att alla inblandade är bättre förberedda 
och att arbetet således kan flyta smidigare. (Bilaga 3) 
 

6.1.4 Intervju med representant från beställaren 

Intervjun genomfördes med vice ordförande för Brf Jupiter 1, och ses här som 
representant från beställaren (B).  
B:s inställning till en webbaserad informationskanal är mycket positiv. Han 
anser att det ligger i tiden och att det borde vara helt naturligt att införa en 
sådan. Dock påpekar han att medelåldern i föreningen är relativt hög och att 
det därför kan vara osäkerhet vilket genomslag verktyget skulle få. 
 
B bor själv i föreningen och uttrycker, i egenskap av boende, att en webbaserad 
informationskanal skulle vara till stor hjälp för hans egen planering. Att i god 
tid veta när renoveringen kommer att påbörjas i den egna lägenheten och att 
kunna få informationen i god tid. 
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För att kunna använda en webbaserad informationskanal menar B att 
entreprenören och B måste vara överens om vilken information som ska finnas 
där. Vidare anser han att det är viktigt att vara frikostig med information. Man 
kan inte utesluta någon information. Förening, boende och entreprenör måste 
vara eniga om vilken information som ska spridas. 
 
Hans uppfattning är även att en webbaserad informationskanal kräver högre 
kvalitet på informationen än den skriftliga information som i dagsläget 
aviseras. B menar att entreprenören och föreningen har större möjlighet än den 
boende att bedöma ifall informationen är korrekt eller inte. Den boende får bara 
information på dataskärmen och kan inte värdera den på annat sätt än att ”det 
här är sant”. Det innebär att den information som kommer upp på skärmen 
måste vara korrekt, lättbegriplig och genomarbetad. 
 
Vidare poängterar B att verktyget måste vara mycket användarvänligt då 
många olika personer, med varierande datorkunskap, ska kunna tillgodogöra 
sig det. En nackdel som B kan se med verktyget är att de personer som inte har 
dator eventuellt glöms bort.  
 
B tror att en webbaserad informationskanal skulle kunna underlätta styrelsens 
informationsarbete. Han menar att både styrelsen (beställaren) och 
entreprenören kan nå ut med information snabbare samt minska de boendes 
funderingar genom att lägga upp vanliga frågor och svar i databasen. (Bilaga 2) 
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6.1.5 Analys av intervjuerna 

 
Intervjuerna indikerar att både beställaren och projektledaren är intresserade av 
att en webbaserad informationskanal implementeras i 
stamrenoveringsprojektet. De är båda väl medvetna om vikten av information i 
samband med stamrenoveringsprojekt och tycker båda att det ligger i tiden för 
ett webbaserat informationsflöde. 
 
Entreprenörens representanter är något mer skeptiska till verktyget, vilket kan 
ha sin förklaring i att ansvaret för att lägga in alla uppgifter samt att uppdatera 
informationen ligger på entreprenören. 
 
Både arbetsledaren och platschefen poängterar att det är en marginell skillnad i 
tid och arbete att avisera en eller tio lägenheter, vilket kan förklara deras 
inställning till verktyget. Att lokalisera de boende som inte kan tillgodogöra sig 
en webbaserad informationskanal kan troligtvis ta lika lång tid och innebära 
minst lika mycket arbete som det skulle ta att bara rakt av avisera samtliga. 
 
I slutändan är det entreprenören som får problem om den boende inte har 
tillgodogjort sig informationen då den bland annat innehåller information om 
när låsbyte kommer att ske. Låsbytet är ett kritiskt skede i byggskedet då 
entreprenören är beroende av att den boende är hemma och öppnar dörren. 
 
Om entreprenören visste att informationskanalen skulle kunna användas fullt 
ut och ersätta aviseringen helt skulle inställningen kanske vara mer positiv. 
 
Samtliga som intervjuats är medvetna om att verktyget inte kan användas fullt 
ut, dock är det enbart entreprenören som ser detta som ett problem. Detta kan 
förklaras med det faktum att det är denne som i och med detta tvingas arbeta 
med två olika informationssätt. Samtidigt som AL och PC måste fortsätta med 
aviseringen ska de även underhålla en webbaserad informationskanal och 
utöver detta försöka leda det faktiska arbetet. Detta kan troligtvis ligga till 
grund för deras, i dagsläget, reserverade inställning till verktyget.  
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6.2 Enkätresultatet 

 

6.2.1 Resultat från enkätundersökningen 

 

 
Figur 6.1 Svarsfrekvens på enkäten 

 
Som figur 6.1 visar blev svarsfrekvensen på enkäterna, efter ett 
påminnelsemeddelande, 47 procent. Av dessa har 67 procent svarat att de har 
dator och är positivt inställda till en webbaserad informationskanal. De som har 
dator men är negativa till verktyget utgjorde 10 procent av svarsfrekvensen. 
Vidare svarade 21 procent att de inte har någon dator och de sista 2 procenten 
hade dator men har inte svarat om de är positivt eller negativt inställda (se 
figur 6.2). 

 
Figur 6.2 Inställning till en webbaserad informationskanal 
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Under den öppna frågan: ”Om positivt – har du några speciella önskemål på en 
sådan informationskanal, är det något som entreprenören bör tänka på?” svarade flera 
att verktyget bör användas som ett komplement till avisering och muntlig 
information. En del uttryckte en önskan om att ett avsnitt med vanliga frågor 
och svar ska finnas samt att tidplan ska redovisas. Många uppmärksammade 
vikten av löpande och uppdaterad information och några tyckte att kanalen 
skulle vara interaktiv, alltså att de boende bör kunna skicka frågor till 
entreprenören och få svar på dessa.  
 
På den andra öppna frågan ”Om negativt – varför?” fördelade sig svaren främst 
mellan att man inte är uppkopplad särskilt ofta, några anser att information inte 
är tillförlitlig, att det kan vara svårt att hitta relevant information och en del 
ansåg att information via Internet inte kan ersätta den personliga 
kommunikationen. 
 

6.2.2 Analys av enkätundersökningen 

 

Tyvärr kan inte en svarsfrekvens på 47 procent ge en helhetsbild av samtliga 
boendes inställning och möjlighet till att tillgodogöra sig en webbaserad 
informationskanal. Dock kan man se att det finns ett intresse hos flera av dem 
som har svarat. 
 
Undersökningen visar även att utav dessa 47 procent saknar 21 procent dator. 
Om enkätundersökningen visar en tendens betyder detta att entreprenören 
eventuellt skulle kunna nå ut till cirka 80 procent av de boende via en 
webbaserad informationskanal. Detta innebär att resterande 20 procent behöver 
få aviserad information, i pappersform. 
 
De öppna frågorna syftade till att ge mig en uppfattning om vad de som är 
positiva till en webbaserad informationskanal har för önskemål på en sådan 
samt att få en förståelse för hur de som är negativa resonerar.  
 
Vissa som är negativa har skrivit att denna informationskanal inte kan ersätta 
den personliga kommunikationen. Detta resonemang kan eventuellt grunda sig 
i att jag i mitt inledningsbrev inte på ett tillfredställande sätt har tydliggjort vad 
denna informationskanal har för syfte. Kanske borde jag ha beskrivit tydligare 
att informationkanalens syfte är att ersätta pappersaviseringen men inte det 
personliga mötet mellan boende och entreprenör. 
 
Jag har även i mitt informationsbrev missat att beskriva att informationskanalen 
är en webbaserad databas, liknande en hemsida, med personliga 
inloggningsuppgifter. Detta har lett till att flera, av dem som är positiva till 
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internetbaserad information, bland annat har skrivit att de vill ha information 
via e-post.  
Trots ett antal misstag kan man ändå se att det finns ett intresse hos flera av de 
boende i Brf Jupiter att få information via internet. Samtidigt visar 
undersökningen att det finns personer som inte kan tillgodogöra sig en 
webbaserad informationskanal då de saknar dator. 
 

6.3 Resultat från test av datorstödet 

6.3.1 Analys av användning av datorstödet 

 

Min uppfattning om databasen är att den är relativt enkel att använda när ett 
nytt projekt ska upprättas. Dock tar det tid att lägga in de boendes uppgifter 
och för att de boende ska kunna använda verktyget måste de på något sätt få 
tillgång till sina inloggningsuppgifter. Det lättaste sättet att distribuera dessa är 
via e-post varför entreprenören då även behöver ha tillgång till samtliga 
boendes e-postadresser.  
 
Det förekommer en del buggar i databasen vilket troligtvis kan förklaras med 
att verktyget är en demoversion. En annan svaghet är att tidplanen kan kännas 
något ostrukturerad och rörig. Detta beror på att databasen är kopplad för att 
gå i kronologisk ordning, dvs. den börjar alltid högst upp med lägsta 
trapphusnumret. Stamrenoveringsprojekt i Täby sker dock i omvänd ordning, 
dvs. den börjar i trapphuset med högsta numret. (Författarens anmärkning) 
 

6.3.2 Resultat från frågeblanketterna 

 

Frågeblanketten skickades till samtliga av styrelsens åtta medlemmar, varav sex 
svarade. Trots flera påminnelser via e-post uteblev dock svar från två personer. 
När informationskanalen testades, mot styrelsemedlemmarna, användes 
samma informationsdokument som entreprenören använder när de informerar 
skriftligen. Testpersonerna fick således ta del av exakt samma information som 
övriga boende i föreningen får i skriftlig form. 
 
Av de sex styrelsemedlemmar som har tittat på den webbaserade 
informationskanalen ansåg samtliga att det är relativt enkelt att som mottagare 
navigera sig fram på sidan. Fem av sex har svarat att de tycker att verktyget är 
ett bra sätt att få information på. En person har inte svarat på denna fråga. 
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Två av de svarande upplevde tidplanen som svårläst och påpekade att den bör 
följa samma ordning som stamrenoveringen genomförs i.  
Samtliga har svarat att de tycker att informationskanalen bör införas i 
informationsprocessen vid stambyten. 
 

6.3.3 Analys av svaren 

 

Testpersonernas svar tyder på att datorstödet i stort, med vissa mindre 
åtgärder, kan uppfylla sitt syfte som informationskanal med den utformning 
som verktyget har i dagsläget. 
 
Man bör dock ha i åtanke att styrelsemedlemmarna är betydligt mer insatta i 
projektet än vad övriga boende i Brf Jupiter är. Detta kan leda till att det är 
relativt enkelt för dem att förstå hur tidplanen är uppbyggd och även 
tillgodogöra sig dokumenten med information på ett bättre sätt än övriga 
boende. 
 
En annan viktig aspekt är att styrelsemedlemmarnas datorvana inte kan anses 
vara representativ för hela Brf Jupiters boende. Som ansvarig för databasen 
måste entreprenören noggrant analysera och utreda hur man bör utforma den 
för att samtliga boende med dator, men med varierande datorvana, enkelt ska 
kunna hitta den information som berör denne.  
 
Från frågeblanketten framkommer att samtliga testpersoner anser att en 
webbaserad informationskanal bör införas och att demoversionen, trots vissa 
brister, är relativt enkel att tillgodogöra sig. 
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Framtiden för stambyten med badrumsrenoveringar 

 
Marknaden för stambyten med badrumsrenoveringar ser, utifrån studerad 
litteratur, positiv ut. Renoveringsbehovet är fortfarande eftersatt enligt 
Boverket och troligtvis kommer Aros Bygg att ha arbete ett bra tag framöver.  
 

7.1.2 Datorstödet – möjligheter 

 
Tanken med den webbaserade informationskanalen är god. Om verktyget 
kunde användas skarpt skulle det förmodligen kunna uppfylla 
företagsledningens förhoppningar om enklare informationsflöde från 
entreprenör till boende.  
 
Vidare kan man tänka sig att den skulle kunna utgöra ett konkurrensmedel vid 
upphandlingar i form av en mjuk aspekt. Den skulle vara något som företaget 
erbjuder utöver det vanliga. 
 

7.1.3 Datorstödet – svårigheter 

 

Troligtvis är det största problemet med verktyget att entreprenören i dagsläget 
inte kan använda det skarpt eftersom alla mottagare (boende) inte har dator och 
internet. Detta resulterar i att verktyget inte helt kan ersätta 
pappersaviseringen. I och med detta faktum förloras en stor del av verktygets 
syfte. Den tid det tar att göra en enda avisering, jämfört med att avisera 
samtliga lägenheter i en stam/trappuppgång, är så gott som försumbar.  Därför 
vinner entreprenören inget på att göra båda delarna, dvs. lokalisera och 
pappersavisera de boende som inte kan tillgodogöra sig den webbaserade 
informationskanalen. 
 
En annan aspekt entreprenören bör ha i åtanke är det faktum att det befintliga 
verktyget inte är färdigutvecklat utan är en demoversion. För att kunna 
implementera det i verksamheten behövs både arbete och pengar investeras i 
programvaran.  
 
Ytterligare en nackdel med denna typ av verktyg för informationsflöde är att 
man begär av den boende att skriva ut sin egen information (om denne ändå 
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vill ha den på papper), vilket alla inte kan göra då de kanske inte har skrivare 
hemma trots att dator och internet finns. 
 

7.1.4 Fortsatta studier 

 

Konceptet att ha en webbaserad informationskanal mellan entreprenör och 
boende är relativt nytt. Fler undersökningar behöver göras för att få en bättre 
uppfattning om vilket intresse som finns för ett sådant verktyg. Man kan även 
göra en enkel kalkyl där man utreder om det finns möjlighet till eventuella 
kostnadsbesparingar genom ett sådant verktyg. 
 
En annan intressant aspekt som framkommit vid detta examensarbete är 
komplexiteten med att genomföra stambyten med badrumsrenoveringar i en 
bostadsrättsförening jämfört med en hyresgästförening. Detta är något som 
troligtvis skulle vara intressant att undersöka. Exempelvis skulle man kunna 
utreda om de boendes inställning till renoveringen skiljer sig åt. Vidare kan 
man undersöka vad bostadsrättsföreningen respektive entreprenören bör tänka 
på inför ett kommande renoveringsprojekt. Utifrån detta kan 
rekommendationer kring vad till respektive aktör bör tänka på upprättas. 
 

7.1.5 Felkällor 

 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen kan ses som en felkälla. Eftersom alla 
inte lämnade svar är det svårt att göra en korrekt bedömning om de boendes 
intresse för och möjlighet till att tillgodogöra sig en webbaserad 
informationskanal. I efterhand kan jag tänka mig att utformningen av enkäten 
är en eventuell felkälla då inledningsbrevet kanske inte innehöll tillräckligt 
tydlig information om den webbaserade informationskanalen.  
 
Intervjuerna är kvalitativa och kan utgöra en felkälla då svaren ger plats för 
tolkning och så även mina frågor till mottagaren. Inställningen till att använda 
dator och internet kan bero av flera aspekter och variera mycket mellan olika 
personer. Eventuellt skulle fler intervjuer ha gjorts, dock var mitt syfte att ta 
reda på vad de personer, som skulle arbeta med verktyget, hade för inställning 
och detta anser jag mig ha uppfyllt med de intervjuer som har genomförts. 
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7.2 Slutsats och rekommendationer 

 

Målet med examensarbetet var att få en uppfattning om ifall denna 
informationskanal skulle kunna användas som ett verktyg för 
informationsflöde från entreprenör till boende vid stamrenoveringsprojekt och i 
och med detta förenkla arbetsledningens arbete. 
 
Utifrån genomförda undersökningar kan slutsatsen, om att det finns ett intresse 
för en webbaserad informationskanal, dras. Både beställaren och projektledaren 
anser att ett sådant verktyg har många fördelar. 
 
Även flera av de boende tycks ha möjlighet att tillgodogöra sig en webbaserad 
informationskanal. Dock visar enkätundersökningen att det finns boende som 
inte har möjlighet att tillgodogöra sig en webbaserad informationskanal. 
 
Innebörden av detta är att entreprenören i dagsläget inte kan nå ut med 
information till samtliga boende via verktyget. Detta faktum leder till att 
entreprenörens arbetsledare och platschef är skeptiska till verktyget. 
 
Min slutsats blir således att detta verktyg i dagsläget inte kan uppfylla sitt syfte 
fullt ut eftersom entreprenören i slutändan ändå måste avisera de boende som 
inte kan tillgodogöra sig ett webbaserat informationsflöde. För 
arbetsledningens del innebär detta att verktyget, istället för att förenkla arbetet 
med informationsflödet, troligtvis skulle ge en högre arbetsbelastning.  
 
För att svara på min frågeställning om entreprenören respektive slutkunden, 
den boende, är redo att använda ett verktyg som detta är svaret att 
entreprenören absolut kan använda det men att slutkunden inte fullt ut kan 
tillgodogöra sig verktyget.  
 
Min rekommendation till entreprenören blir således att avvakta med att införa 
detta verktyg med enda syfte att fungera som ett informationsverktyg. Förvisso 
tar arbetet med informationsflödet mycket av entreprenörens tid, men denna 
databas kan i dagsläget inte förenkla arbetet i tillräckligt stor utsträckning.  
 
En lösning kan vara att fortsätta med pappersaviseringen och komplettera 
denna med en informativ hemsida. På denna kan det finnas en specifik flik för 
stamrenoveringar där entreprenören kan publicera samma information som 
delas ut i pappersform. Om entreprenören önskar skydda denna information 
från konkurrenter kan man utrusta sidan med inloggningskrav. Denna 
inloggning kan för att göra det relativt enkelt vara kopplad till respektive 
projekt, alltså samtliga boende i Brf Jupiter skulle då ha samma 
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inloggningsuppgifter. Dessa inloggningsuppgifter kan med fördel delas ut av 
föreningen i samband med att upphandlingen är klar.  
 
Med detta resonemang skulle entreprenören kunna erbjuda både 
pappersinformation och digital information utan att arbetsledningen behöver 
lägga ned samma mängd arbete som skulle krävas för att kunna använda den 
webbaserade informationsdatabasen. 
 
Om företagsledningen ändå är intresserade av att använda verktyget är min 
rekommendation att utveckla det som ett kombinerat dokumentations-, 
kommunikations- och informationsverktyg. Fokus bör ligga på att det ska 
användas mellan beställare, projektledare, entreprenör och underentreprenörer. 
Att möjligheten att använda det som ett verktyg för informationsflöde till 
boende bör ses som den aspekt som gör verktyget unikt. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät till boende i Brf Jupiter 

Digitalt informationsflöde mellan entreprenör och boende  
 

Hej. 
Jag heter Sofia Lindqvist och läser till byggnadsingenjör vid Uppsala 
Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete för Aros Bygg och 
Förvaltning, entreprenören som ska genomföra stambyte och 
badrumsrenovering hos er.  
 
Stambyten är speciella byggprojekt eftersom de flesta bor kvar i sina lägenheter 
under tiden. Detta gör att det är extra viktigt att entreprenören lämnar tydlig 
och lättillgänglig information till er.  
 
I dagsläget får ni all information angående stamrenoveringen dels i muntlig 
form, dels i pappersform. En nackdel med detta kan vara att man inte får tag på 
informationen i tid, t. ex om man är bortrest. Eller att papperslapparna 
försvinner. 
 
Mitt examensarbete går ut på att undersöka om det är möjligt för entreprenören 
att digitalisera informationsflödet gentemot er, dvs. skicka informationen via 
internet. Tanken är att detta ska underlätta för SAMTLIGA berörda och 
delaktiga i processen. 
 
Den information jag får från denna enkät kommer att fungera som en del av 
underlaget i mitt arbete och svaren har stor betydelse för analysen av huruvida 
programvaran är möjlig att använda. 
 
Samtliga hushåll i Brf Jupiter tilldelas denna enkät. Det jag hoppas få ut av 
svaren är den generella inställningen till att få informationen ang. stambytet via 
internet och därmed kunna analysera förutsättningarna för detta verktyg. 
 
Jag är oerhört tacksam om ni vill ta er tid att fylla i denna enkät och på så sätt 
hjälpa mig att genomföra ett bra examensarbete. 
 
Svaren är anonyma och enkäten kan lämnas, senast tisdag 19/4, i plastfickan 
som det står Aros Bygg och Förvaltning på i er trappuppgång.  
 
Tack för hjälpen! 
Vänliga hälsningar/ Sofia Lindqvist
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Frågor angående information via internet 

 
 

1. Ålder? 

1  0-20       

2  21-30 

3  31-40 

4  41-50 

5  51-60 

6  61-70 

7  71- 

2. Har du/ni tillgång till dator med internetuppkoppling? 

1  Ja 

2  Nej       

 

3. Hur ställer du dig till att få information angående stambytet via internet? 

1  Positivt                      

2  Negativt                   Gå till fråga 5 

 

4. Om positivt – har du några speciella önskemål på en sådan informationskanal?  

Är det något som entreprenören bör tänka på? 

 

 

 

Var god vänd
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Tack för att du svarade på enkäten! 
 

Med vänlig hälsning 
 

Sofia Lindqvist

5. Om negativt – varför? 
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Bilaga 2 – Intervju med beställaren 

 

Pelle Edmark, vice ordförande Brf Jupiter, 7 april, 2011 
 

1. Vad är ditt ansvarsområde för detta projekt? 
Förste vice ordförande i styrelsen i föreningen och medlem av 
byggutskottet. Har varit med och beslutat om att föreningen ska 
genomföra stambyte med badrumsrenovering. Har även varit mycket 
inblandad vid framtagandet av förfrågningsunderlag och upphandling 
av konsulter som har hjälpt till med framtagning av 
förfrågningsunderlaget och upphandling av entreprenaden. 

 
2. Vilken typ av entreprenadform är det? 

Det är en mycket styrd totalentreprenad. Mycket synpunkter har lämnats 
från styrelsen. Det finns relativt stor kompetens i styrelsen inom 
byggnation och renoveringsarbeten. Har även haft mycket hjälp från 
Byggfab AB vid framtagande av förfrågningsunderlag.  

 
3. Vilken är din inställning till en webbaserad informationskanal till 

bostadsrätthavarna? 
Jag tror att det är väldigt bra. Ett problem kan vara att medelåldern i 
föreningen är ganska hög varför det kan vara svårt att bedöma vilket 
genomslag ett sådant verktyg kan få. Vi vet inte riktigt hur många som 
har skaffat sig uppkoppling trots att det ingår i avgiften. Det finns alltid 
de som inte är intresserade av att använda dator och då är det lapp i 
entrén eller brevlådan som gäller. Men annars tycker jag att det är helt 
naturligt att man borde ha en sådan. 

 
4. Vad har du för önskemål/förväntningar på en sådan kanal? 

Störst hjälp för mig som boende, är att man vet när man själv drabbas, 
när arbetet ska börja och vad som ska göras. Är man informerad har man 
mycket lättare att tackla olika situationer än om man inte är informerad. 
Alla avvikelser från en angiven tidplan innebär problem. Att sprida 
information om när saker och ting ska inträffa och vad det innebär är 
avgörande för ett framgångsrikt byggprojekt. 

 
5. Hur långt innan vill du ha sådan information? 

En första antydan om när jag själv drabbas vill jag nog ha ett halvår 
innan. Ju närmare man kommer desto exaktare information vill man ha. 
Kan jag få informationen ett år innan kan jag ju planera en utlandsresa 
och vara bortrest under hela renoveringen. 
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6. Vilka förutsättningar tror du krävs för att man ska kunna använda 
denna kanal? Vad krävs av föreningen, den boende och 
entreprenören? Vad behövs det för inställning? 
Det måste finnas en gemensam uppfattning om att korrekt information 
ska delas ut frikostigt. Man kan inte hålla inne på någon information 
utan såväl föreningen och entreprenören måste vara överens om vilken 
information som ska spridas. Det är framförallt viktigt att utdelad 
information har hög kvalitet. Det får inte vara något fel på 
informationen, det ställer till det.  
En entreprenör eller en förening, sitter oftast inne med mycket 
sidokunskap och kan bedöma ifall informationen är korrekt eller inte. 
Den boende får bara upp information på skärmen och kan inte värdera 
den på annat sätt än att ”det här är sant”. Det innebär att det som 
kommer upp på skärmen måste vara korrekt. 
Man får inte slarva med formuleringar, delgiven information måste vara 
välskriven för att den ska få det värde som den behöver ha. 
En kanal som denna måste vara mycket användarvänlig eftersom väldigt 
många personer med olika datorvana ska kunna hantera verktyget. 

 
7. Vilka problem tror du främst att en sådan informationskanal kan lösa? 

Behovet av information. Under våra informationsmöten har vi märkt att 
nästan samma frågor dyker upp varje gång. 
Ibland är det lite över 200 personer som kommer på ett möte, men det 
innebär att det är runt 1000 personer som inte kommer. Nästa möte är 
det 200 nya oinformerade personer som har likande frågor. Därför bör 
man skaffa sig alla möjliga kanaler för att sprida information om vad 
som händer, vad som ska hända och problem som har uppstått. 

 
8. Vilka moment är mest kritiska i byggskedet, för att det ska flyta så 

smidigt som möjligt/ske så lite störningar som möjligt? 
Personer som är informerade är väldigt lätta att hantera. De som inte är 
informerade, som man ska informera på plats precis när något akut ska 
ske, är svårare att hantera.  
Information och framförhållning är mycket viktigt. Men jag tror också att 
när man går in i en lägenhet och börjar riva i badrummet, är det viktigt 
att – utöver att den boende ska ha fått reda på det i god tid för att kunna 
planera sitt liv – kunna ge svar på frågor som ”Vad gör jag? Var finns det 
toaletter? Var får jag tag på vatten? Hur får jag avlopp?”  
 
Det är viktigt att dessa frågor kan besvaras klart och tydligt. Att de 
alternativen inte är lika bra som det man har vanligtvis har mindre 
betydelse. De flesta människor är inställda på att stamrenoveringen 
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innebär en period av lite besvär. Är man informerad om det och får klara 
besked hanterar man det på ett bättre sätt. 

 
9. Fördelar/nackdelar med ett verktyg som detta? 

I grund och botten tycker jag att ett verktyg som detta är ett måste. 
Den enda nackdelen jag kan se är att beställaren eller entreprenören 
glömmer bort att det finns människor som inte kan tillgodogöra sig 
information via detta verktyg och eventuellt försummar att informera 
andra kanaler. 

 
10. Hur anser du att man ska komma åt personerna som inte kan 

tillgodogöra sig en webbaserad informationsportal? 
Svårt. Den formella vägen vi kan informera de boende är via 
brevinkastet. Troligtvis blir man tvungen att gå ut till varje boende och 
fråga: Vill du fortsättningsvis ha information angående stambytet i 
pappersform eller digitalt? 
Är det någon som vill ha den i pappersform måste man acceptera detta. 
Den personen/den lägenheten måste då alltid få en lapp i brevinkastet 
när det kommer ny information. 

 
11. Vad anser du vara den största komplexiteten med att stamrenovera en 

bostadsrättsförening jämfört med en hyresgästförening? 
Återigen; 1300, 844 innehavare minst. Det är givet att här har vi en 
ganska stor variation av olika individer. Det betyder att man måste 
anpassa sin kommunikation efter mängden individer. Det är en 
utmaning att få det att fungera. Dels att nå ut med 
informationen/budskapet om vad som ska hända och dels att kunna 
hantera de frågor och invändningar som uppkommer. 

 
12. Kan det på något sätt vara en fördel med en bostadsrättsförening 

jämfört med en hyresgästförening? 
En fördel är att man på goda grunder kan anta att de boende i en 
bostadsrättsförening, eftersom att de är delägare, är mer intresserade av 
hur saker går till. Dels ekonomiskt och dels kvalitetsmässigt. 
 
Nackdelen kan vara att, eftersom att de är delägare, har de också ett 
inflytande och är ju faktiskt ägare till utrustningen som sitter innanför 
tätskiktet i badrummen. Det betyder att man måste se till att de är med 
på noterna och att de godkänner det som görs. 
I en hyresrätt är du prisgiven till fastighetsägaren. Är det en vänligt 
inställd fastighetsägare/hyresvärd ger denne den boende/hyresgästen 
vissa valmöjligheter vad gäller utrustning i badrummen. Men i princip 
kan han säga att det ska renoveras till dagens standard, punkt slut.
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En annan möjlig nackdel med en bostadsrättsförening är att föreningen 
inte har någon skyldighet att erbjuda ersättningsboende under 
renoveringstiden. Det är således kvarboende eller att hitta eget 
alternativt boende som gäller.  

 
13. Skulle ert arbete (föreningens/styrelsens) arbete kunna underlättas på 

något sätt genom en webbaserad informationskanal? 
Absolut. Det är betydligt smidigare och krävs mindre arbete att 
uppdatera förändringar enbart via datorn. Man kan även nå ut med 
informationen snabbare. Har vi dessutom en möjlighet att enkelt få in 
frågor och synpunkter kan man eventuellt sammanställa FAQ och lägga 
upp på den webbaserade informationskanalen. 

 
14. Hur tror du att bostadsrättshavarna ställer sig till en webbaserad 

informationsportal? Procentuellt? 
Jag tror att det är väldigt positivt. Vid en enkätundersökning angående 
att dra in nätverk till samtliga lägenheter var det mycket positivt 
gensvar, och därmed tror jag att många ställer sig positivt till att 
använda dator. 

 
15. Hur önskar du att entreprenören ska delta i en webbaserad 

informationskanal? 
Tydlig tidplan som följs, meddela alla förändringar.  
Är entreprenören beredd att informera om vad som ska hända 
underlättar det. Om det sker förändringar (där sitter Aros på 
förstahandsinformationen) är det viktigt att de berättar att dessa kommer 
att ske. Allt som man informerar om är till hjälp för att projektet ska flyta 
smidigt. 

 
16. Vad tror du är viktigt för att bostadsrättshavarna och de andra 

inblandade aktörerna ska bli så nöjda som möjligt? 
Att tidplan, budget och kvalitet uppfylls. 
Kvaliteten är det absolut viktigaste. Tidplanen är förvisso viktig men i ett 
40-års perspektiv är en veckas skillnad marginell. Dock är tidplanen 
viktig för de boende, då denna har stor inverkan på den boendes vardag. 
Det är även viktigt att budgeten hålls inom de förväntade ramarna.
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Bilaga 3 – Intervju med projektledaren 

 

Rolf Wiman, VD, Byggfab AB, 19 april, 2011 
 

1. Vilken är din utbildning i grunden? 
3-årig teknisk gymnasieutbildning – byggnadsingenjör. 
 

2. Hur länge har du varit verksam i byggbranschen? 
Sedan 1968, alltså 43 år. 
 

3. Vad är Byggfabs ansvarsområde vid ett stamrenoveringsprojekt? Vad 
går ditt arbete ut på? 
Företaget hjälper till att ta fram beskrivningar till förfrågningsunderlag 
samt med upphandlingen. Vi fungerar som projektledare i det 
förberedande skedet och som byggledare när produktionen kommit 
igång. Rollen som byggledare innefattar bland annat att vi håller koll på 
vad som sker, håller i byggmöten, genomför slutbesiktningar samt är 
kvalitetsansvariga enligt PBL. Vidare hjälper vi beställaren att ansvara 
för ekonomin, ser till att faktureringen blir korrekt och avslutar allt med 
ett slutmöte med slutmötesprotokoll. Vi samlar även in 
kvalitetsdokument, asbestprover, kontrollplaner osv. Slutligen genomför 
vi fullständig ekonomisk redovisning med fasta kostnader enligt avtal 
och ÄTA-arbeten. Arbetet innebär således mycket administration. 

 
4. Vilka anser du vara de främsta problemen man stöter på innan själva 

byggarbetet börjat? 
Nyckeln till allt är att de boende får korrekt, bra och tydlig information. 
Det är viktigt att man inte skönmålar någonting utan faktiskt berättar att 
renoveringen kommer att bli jobbig. 
Löpande information är oerhört viktigt för att de boende inte ska känna 
att de har blivit bortglömda. 
 

5. På vilket sätt anser du att man skulle kunna undvika dessa problem? 
Genom bra information i flera steg, ett halvår innan ska de boende få 
allmän information om att något ska hända och vad detta innebär. De 
boende måste få en möjlighet att planera och förbereda sin 
boendesituation under stamrenoveringen. 
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6. Vilka anser du är de största problemen/störningarna som uppstår 
under själva byggskedet? 
Alla akuta saker som sker som man inte har räknat med, t ex. 
avborrningar, speciellt på värmerören. Det är även viktigt att samarbetet 
mellan den boende och entreprenören fungerar. Om detta inte fungerar 
blir det mycket svårt att utföra arbetet. Olåsta dörrar är också ett 
förekommande problem. 
 

7. På vilket sätt skulle dessa problem kunna undvikas eller lösas på bästa 
sätt? 
Lås som bygger på ett passersystem med ID06-bricka är en bra lösning 
för att ha kontroll på vilka som rör sig i lägenheterna. Genom detta har 
man har även möjlighet att ge access till olika yrkesgrupper vid olika 
tidpunkter.  
 

8. Berätta om bakgrunden till den webbaserade informationskanalen. 
Vad var ursprungstanken/syftet med denna internetbaserade databas? 
Grundidén med denna portal har sin anknytning i att information är så 
oerhört viktigt.  
Först får den boende muntlig information, dels genom 
informationsmöten och dels genom personlig kontakt i samband med 
bland annat låsbyten och förbesiktningar. Sedan hängs en tavla upp i 
respektive lägenhet som innehåller protokoll för entreprenörernas 
självkontroll och den boendes val/tillval. I teorin ska denna tavla även 
fungera som en kommunikationskanal för den boende, där denne ska 
kunna skriva meddelanden och få svar. Det fungerar dock inte fullt ut i 
praktiken. 
Tanken var att denna informationskanal skulle användas för 
informationsflöde mellan de inblandade aktörerna – entreprenör, 
projektledare, beställare och boende. Då vet alla att samtliga har fått 
relevant information. När den började utvecklas var tanken att 
aviseringen skulle ersättas fullt ut samt att egenkontroll skulle ske 
genom denna databas.  

 
9. På vilket sätt kan en sådan databas förbättra arbetet för entreprenören? 

Att den boende kan ställa en fråga och få ett snabbt svar av 
entreprenören. Förminska entreprenörens telefontid. Kopplingen mellan 
entreprenör och arbetsledare, projektledare och beställare kan förenklas i 
och med detta. 
 

10. Vad erbjuder den slutkunderna – de boende? 
Att de kan få en daglig information och hålla sig uppdaterade. 
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11. Vad anser du vara den främsta anledningen till att man ska införa en 
sådan kanal mellan entreprenören och de boende? 
Information är så viktigt i en process som denna, speciellt i samband 
med kvarboende. Detta är ett modernare sätt att göra det på, det är både 
smidigare och snabbare. Att alla får samma information samtidigt. 
 

12. Vilka förutsättningar anser du skulle krävas? Dels gällande 
entreprenörens organisation och kompetens och dels av de boende? 
Normal datakunskap från entreprenören, problemet är ju de boende där 
man inte når samtliga. 
Beställaren bör ansvara för att samla in de boendes kontaktuppgifter, e-
postadresser, telefonnummer, lägenhetsnummer osv. 

 
13. Kan ett verktyg som detta förenkla ditt arbete/dina arbetsuppgifter? På 

vilket sätt? 
Ja, det tror jag nog. Kan man få tidigare information och ta del av all 
information blir man mer förberedd, kan göra en daglig avstämning och 
rapportera in uppgifter. Som projektledare blir man bättre förberedd 
inför byggmöten på detta sätt. 
 

14. Vilka problem anser du att ett sådant verktyg kan lösa? Är dessa 
problem av stor vikt för att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt? 
Tidigare, tydligare och snabbare information. 
 

15. Vilka fördelar/möjligheter ser du med en webbaserad 
informations/kommunikationsportal? 
Det finns projekteringsverktyg i dagsläget, och även 
kommunikationsportaler mellan olika yrkesgrupper. Sammankopplar 
man programmen med varandra kan man få ett mycket användbart 
verktyg. 

 
16. Vilka nackdelar/svårigheter kan verktyget ha? 

Viktigt att man håller sig till relevant information, enbart rörande 
sakfrågor. För mycket information är inte alltid bra. 
Nyckeln till att stamrenoveringsprojekt ska gå bra är tidig förberedande 
information och fortlöpande information under byggskedet.  

 
17. Vad anser du vara den största komplexiteten med att stamrenovera en 

bostadsrättsförening jämfört med en hyresrättsförening? 
En stor skillnad är att hyresrättsföreningar ofta innehar större 
kompetens, ur byggnadsmässig synpunkt, än vad bostadsrättsföreningar 
har. I en bostadsrättsförening måste man även räkna med att det finns
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lika många beställare som lägenheter, vilket gör informationsbiten 
mycket viktig. 

 
18. Vad är viktigast för att de boende och övriga inblandade aktörer ska 

bli nöjda samt att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt? 
Utifrån genomförda enkäter är det viktigast att städningen fungerar som 
den ska. Att hantverkarna plockar undan verktyg efter sig osv. Städat, 
snyggt och undanplockat.  
Även informationen är viktig. Det är inte alltid entreprenörens 
information som brister utan även föreningens information till de 
boende kan ha brister.  

 
19. Vad tror du om möjligheterna att implementera detta verktyg i 

processen? Varför bör/bör man inte göra det? 
Det handlar om att sälja in sig. Svårare att sälja in det till större företag 
eftersom dessa har egna programvaror. 
Målgruppen är bostadsrättsföreningar. Ofta är byggkompetensen lägre i 
bostadsrättsföreningar, jämfört med hyresrättsföreningar. De behöver 
mer hjälp varför projektledare och entreprenör måste ta större ansvar. 
Vid sådana projekt kan en webbaserad informationskanal komma till 
stor användning. Marknaden för badrumsrenoveringar med stambyten 
är fortfarande god, renoveringsbehovet är eftersatt så jobb finns kvar.
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Bilaga 4 – Intervju med entreprenörens platschef 

Johan Westling, Aros Bygg & Förvaltning, 19 april, 2011 
 

1. Vilken är din utbildning i grunden? 
2-årig gymnasieutbildning – Bygg och anläggning samt 4-årig teknisk 
efter det. Snickare i grunden.  
 

2. Hur många år har du jobbat i byggbranschen? 
Har jobbat i byggbranschen sedan 1982, började som arbetsledare 1988. 
 

3. Hur länge har du jobbat som arbetsledare/platschef för 
stamrenoveringar i Stockholm? 
Har jobbat i 4 år i Stockholm, som avdelningschef för filialavdelningen 
och platschef för stamrenoveringsprojekt. 
 

4. Vilken är din roll? Vad är dina arbetsuppgifter? 
Planera, leda/styra och fördela arbetet samt materialinköp. 
 

5. Beskriv byggstyrningsprocessen – hur ser den ut? Hur går ni till väga? 
Början till slut? 
Börjar med att räkna på ett jobb. När man har fått jobbet upprättas 
tidplan, utifrån delgiven tilldelning, i samråd med beställaren. Skickar ut 
förfrågningsunderlag och upphandlar underentreprenörer och 
materialleverantörer. Vi går mycket på referenser vid upphandlingar av 
underentreprenörer och materialleverantörer, har ofta samarbete med 
samma underentreprenörer och materialleverantörer. 
Inköp av material planeras så att det finns på plats vid rätt tidpunkt. 
 

6. Beskriv planeringsprocessen inför ett nytt projekt. 
Tidplanen styr hela projektet. När den upprättas tittar man på liknande 
genomförda projekt. Det tar generellt 5 – 7 veckor per stam att 
genomföra stambyte med badrumsrenovering. Skillnaderna i tid beror 
dels på hur många badrum stammen innehåller samt renoveringsteknik. 
Traditionellt stambyte tar något längre tid än att sätta in kassetter 
eftersom rivnings- och återställningsarbetet blir mer omfattande vid 
traditionellt stambyte. I Täby görs traditionellt stambyte med 
badrumsrenovering på grund av att de själva vill ha möjlighet att välja 
placering och utformning av toalettstol. 
 

7. Vilka är de största problemen ni stöter på under planeringsprocessen? 
Svårigheten ligger främst i att ritningarna i princip aldrig är kompletta, 
vilket gör att det är svårt att veta när vissa moment ska komma. Ibland
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måste man öppna 2 till 3 stammar för att ta reda på hur det ska se ut. 
Inkörningstiden på ett nytt projekt är cirka 4 stammar. 
 

8. Vilka faktorer är mest tidskrävande under planeringsstadiet? 
Att genomföra platsbesök och bedöma hur man tror att det kommer att 
se ut, stammarnas placering samt var man kommer ner vid borrningar. 
 

9. Vilka är de största problemen/störningarna ni generellt stöter på under 
byggskedet? 
Oförutsedda händelser som att man inte kommer in i lägenheter när man 
ska byta lås och att man stöter på vattenskador som måste torkas. Detta 
går inte att påskynda vilket leder till att man kanske måste sätta in fler 
gubbar för att hinna ikapp förseningen och hålla tidplanen. 
 

10. Vad är mest tidskrävande i byggstyrningsprocessen under 
byggskedet? 
Att upprätta aviseringslappar. Information ska ut inför själva stambytet, 
inför låsbyte samt inför slutbesiktning och återmontering av låscylindrar. 
Tillvalen ska hanteras samt beställas och UE ska ha relevant information 
angående de boendes val. 
 

11. Vilka moment/faktorer är viktigast för att arbetsledarens arbete ska bli 
så enkelt som möjligt? 
För det första är det viktigt att man har inkörda gubbar som är 
självgående och vet vad som ska göras. Det är även viktigt att UE 
kommer i tid, att de dyker upp. Likadant med material, att det man 
beställt kommer när det ska. 
 

12. Vilken är din inställning till en webbaserad kommunikations-
/informationsportal gentemot de boende? 
Tanken med kanalen är att verktyget ska underlätta vårt 
informationsflöde till de boende dock är jag tyvärr skeptisk att man 
kommer hela vägen fram med verktyget. 
Vinsten ska vara att man inte ska behöva hantera papper och springa i 
trappor, men likväl ska någon föra in all information i databasen samt 
hålla informationen uppdaterad. 
 

13. Vilka fördelar ser du med ett verktyg som detta? 
En fördel är ju att man snabbt kan ändra informationen om något nytt 
kommer upp och att det automatiskt finns tillgängligt för alla berörda. 
 

14. Vilken information har du fått i fråga om detta verktyg? 
För lite för att egentligen kunna tycka särskilt mycket om det. 
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15. Vilka nackdelar tror du att ett sådant verktyg kan ha? 
Man måste ha personal som kan föra in all relevant information och 
lägga in alla de boendes uppgifter. Har man ett stort projekt är detta ett 
ganska omfattande arbete. 
 

16. Vilka möjligheter/svårigheter ser du med ett verktyg som detta? 
En svårighet kan vara för låg datakompetens både i företaget och hos de 
boende. En annan aspekt är att man måste lokalisera de boende som inte 
har dator eller inte vill använda dator och erbjuda dem avisering. 
 

17. Vilka önskemål har du på detta verktyg? Vad vill du kunna använda 
det till? 
Det man skulle kunna tänka sig är att allt som tillhör det specifika jobbet 
finns där, dvs. att olika dokument, bilder och de boendes tillval samlas i 
denna databas. Även funktioner från andra dataprogram som används 
bör implementeras. Således kan databasen fungera som ett nav för hela 
projektet. 
 

18. Vilken är komplexiteten kring att arbeta med en bostadsrättsförening 
jämfört med en hyresrättsförening? Blir det någon skillnad i ditt 
arbete/arbetsberedningen? 
Hyresrättsföreningen har redan bestämt hur det ska se ut i badrummen, 
det hyresgästen kan påverka är egentligen bara kulören på klinker. De 
kommunala fastighetsförvaltarna är oftast mer införstådda i processen, 
sitter på relativt stor byggkompetens och är vana vid att hantera frågor 
rörande stamrenoveringar.  
 
I en bostadsrättsförening ges den boende en mycket större valmöjlighet 
av kakel, klinker, badrumsinredning, placering av badrumsinredning 
och eventuell utbyggnad av badrummet. Om den boende i en 
bostadsrättsförening inte har lämnat sina in val i tid blir det stopp i 
produktionen i den lägenheten. Då tvingas vi lämna lägenheten ofärdig 
och gå vidare till nästa stam, för att sedan gå tillbaka och göra färdigt. En 
annan svårighet är att en bostadsrättsförening har en begränsad budget 
att röra sig med, vilket gör att beslutsfattandet kring ändringsarbeten tar 
längre tid. 
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Bilaga 5 – Intervju med entreprenörens arbetsledare 

Tommy Andersson, Aros Bygg & Förvaltning, 26 april, 2011 
 

1. Vilken är din utbildning i grunden? 
2-årig gymnasieutbildning, Bygg, sedan lärling i 4 år – dvs. snickare i 
grunden. 
 

2. Hur många år har du jobbat i byggbranschen? 
40 år, började 1971. 
 

3. Hur länge har du jobbat som arbetsledare för stamrenoveringar i 
Stockholm? 
Sedan 2003, 8 år. I princip från första början, kom in efter ett halvår 
ungefär, med befattning som arbetsledare. 
 

4. Vilken är din roll? Vad är dina arbetsuppgifter? 
Största delen går ut på att leda arbetet så att det fungerar så bra som 
möjligt. Samordning är en stor del. I princip gör vi allt, dvs. räknar på 
förfrågningsunderlag och lämnar anbud, upphandlar 
underentreprenörer, upprättar grova tidplaner i samråd med beställaren, 
och detaljerade för vår egen verksamhet. Man skickar förfrågningar för 
material samt beställer material. Genomför förbesiktningar, hanterar de 
boendes frågor, sköter informationsflödet till boende, hantverkare och 
underentreprenörer. Deltar vid byggmöten och skriver lägesrapporter 
till dessa. Tar hand om ÄTA-listor, attesterar fakturor tillsammans med 
fortlöpande fakturering till beställare. Som arbetsledare är man även 
med vid slutbesiktningar. 
 

5. Beskriv byggstyrningsprocessen – hur ser den ut? Hur går ni till väga? 
Början till slut? 
Först måste man få jobbet, därefter deltar vi vid informationsmöte cirka 
ett halvår innan renoveringen påbörjas. När arbetet ska börja lämnas 
information, via avisering, till de berörda boende. Denna avisering, som 
innehåller väsentlig information om vad som kommer ske och vad de 
bör tänka på, görs en vecka före låsbytet. I samband med att vi gör 
låsbytet tas asbestprover och det ges möjlighet för de boende att ställa 
eventuella frågor direkt till oss arbetsledare eftersom vi är med vid detta 
tillfälle.  
När arbetet drar igång, det börjar oftast med omdragning av el (gäller 
inte Täby), går arbetet främst ut på att se till att det finns material på 
plats för att renoveringen ska kunna fortgå utan onödiga avbrott.
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Att förbereda för informationslämnandet tar nog i stort sett en timme per 
dag. Cirka 15 till 20 procent går säkerligen åt till att informera, trots att 
de dokument som används redan finns som färdiga prototyper, dvs. 
man behöver egentligen bara ändra aktuella datum. Men det ska 
kopieras upp, sättas samman, läggas i kuvert, skrivas namn, 
lägenhetsnummer och adresser på kuverten och sedan lämnas ut.  
 

6. Beskriv planeringsprocessen inför ett nytt projekt. 
Tidplanerna är grunden till allt. Vissa dagar är viktigare än andra. 
Golvläggning är en sådan faktor. Planera hur mycket folk som behövs, 
vilka som ska göra vad, rätt personer, på rätt plats, vid rätt tillfälle.  
Identifiera renoveringsteknik. Traditionellt stambyte kräver större insats 
personalmässigt för att kunna hålla samma tidplan som med kassetter. 
Detta beror på att det vid traditionellt stambyte bland annat tillkommer 
större omfattning av lagnings- och återställningsarbete.  
 

7. Vilka är de största problemen ni stöter på under planeringsprocessen? 
Största problemet är generellt sett otillräckliga handlingar, främst 
ritningar. Svårt att identifiera var slitsen står osv. Mycket måste antas, 
varför vi av erfarenhet upprättar tidplanen med en veckas förskjutning 
vid den första stammen för att vara på säkra sidan tidsmässigt och inte få 
förseningar direkt. 
 

8. Vilka faktorer är mest tidskrävande under planeringsstadiet? 
Att upprätta tidplanen och förbereda informationslämnandet. 
 

9. Vilka är de största problemen/störningarna ni generellt stöter på under 
byggskedet? 
Avborrningar av både el och vatten (oftast värmerören). Detta händer i 
samband med att deras läge i verkligheten inte stämmer överens med 
ritningen. 
 

10. Vad är mest tidskrävande i byggstyrningsprocessen under 
byggskedet? 
Om det uppstår oväntade händelser så som t ex. avborrningar. I 
samband med sådana händelser måste man ju dit och lokalisera 
problemet, hitta en lösning samt informera de som är berörda.  
 

11. Vilka moment/faktorer är viktigast för att arbetsledarens arbete ska bli 
så enkelt som möjligt? 
Att arbetet flyter på utan förseningar. En försening innebär oerhört 
mycket arbete som arbetsledare, eftersom man måste lösa saker på plats.  
Viktigt att alla är införstådda i tidplanen och att tiderna hålls.
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12. Vilken är din inställning till en webbaserad informationskanal 
gentemot de boende? 
Jag är positivt inställd till en sådan, dock tror jag att det är lite för tidigt 
än så länge. I dagsläget går det inte att använda den skarpt. Alla har inte 
tillgång till dator och internet, vilket gör att kanalen måste kompletteras 
med pappersinformation. Detta leder således till dubbelarbete. Man 
måste lokalisera de personer som inte kan tillgodogöra sig ett 
webbaserat informationsflöde och specifikt pappersavisera dem. Om 
detta innebär att en av tio behöver avisering är skillnaden mellan att 
avisera en eller tio marginell. 
 

13. Vilka fördelar ser du med ett verktyg som detta? 
Om man förutsätter att det fungerar skarpt är fördelen att man snabbt 
kan få ut information till samtliga berörda. Man kan även vända på det 
och som entreprenör få information ifall något har inträffat. 

 
14. Vilka nackdelar tror du att ett sådant verktyg kan ha? 

Initialt kan det ta tid att använda verktyget.  
 

15. Vilka möjligheter ser du med ett verktyg som detta? 
Den kan utvecklas så att den kan användas av de boende för att göra 
sina val och tillval. Då kan de sitta hemma och testa (liknande Ikeas 
webbutik). Alla à-priser bör finnas med så att de får en slutsumma på 
vad deras eventuella val/tillval kommer att kosta dem. 
 

16. Vilka önskemål har du på detta verktyg? Vad vill du kunna använda 
det till? 
För att det ska vara värt att implementera verktyget måste det kunna 
användas till mer än bara informationsflödet mellan entreprenör och 
boende. Man ska kunna göra allting där, även den boendes val ska 
kunna göras.  
Som entreprenör är det intressant att kunna lägga upp samtliga 
pågående stamrenoveringsprojekt och även nyproduktion, för att kunna 
visa vilka vi är och vad vi gör. Denna webbkanal bör länkas mot Aros 
hemsida. Den kan även användas till nyproduktionsprojekt, där köparen 
ska bestämma kakel, inredning osv.  
 

18. Vilken är komplexiteten med att arbeta med en bostadsrättsförening 
jämfört med en hyresrättsförening? Någon skillnad i ditt arbete? 
I och med att en bostadsrättshavare juridiskt sett äger ytskikten innanför 
tätskiktet i badrummet har de mer känsla för lägenheten och måste ges 
en större valmöjlighet vad gäller val och tillval avseende kakel, klinker 
och badrumsinredning. Detta leder till att hanteringen av deras tillval
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blir betydligt svårare och kräver mycket mer arbete, tid och samordning 
för entreprenörens del. 
Det blir mer påtagligt att man har att göra med fler beställare – varje 
bostadsrättshavare blir ju en potentiell kund. Om inte 
bostadsrättshavaren har lämnat in sina val i tid försenas arbetet i och 
med att man måste vänta in dennes val. 
I en hyresrättsförening bestämmer hyresvärden vilka val som finns och 
detta är uteslutande vad som erbjuds. Har hyresgästen inte gjort sitt val i 
tid har hyresvärden ett standardval som automatiskt gäller i sådana fall.  
 

19. Finns det något behov av att förbättra kommunikationen och 
informationsflödet mellan de olika aktörerna? I så fall vad är det som 
saknas? Vad skulle kunna göras bättre? 
Information är svårt och kan alltid förbättras. Samma information måste 
finnas på samma ställe. Rätt och lättförståelig information måste finnas 
att tillgå och alla måste få reda på att en ändring i informationen har 
skett. Ett alternativ kan vara att ha tätare byggmöten. 
 

20. Vad skulle krävas från er för att kunna implementera denna 
webbaserade informationsportal?  
Det krävs mer tid, det måste gå att använda skarpt för att det ska vara 
motiverat. Att det inom en rimlig framtid är ekonomiskt försvarbart. Det 
krävs att alla är införstådda med att det är detta verktyg som ska 
användas och att alla inblandade gör detta. Även tydliga riktlinjer för 
hur det ska användas måste finnas. 
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Bilaga 6 – Frågeformulär angående informationskanalen 

 

Bilagan visar det frågeformulär som testpersonerna ombads utgå ifrån och 
besvara när de tittade på den webbaserade informationskanalen. Svaren har 
sammanställts under respektive fråga. 

 
Frågor angående informationskanalen 
 
Nedan följer några frågor som jag önskar få svar på angående 
informationsportalen. Ni får gärna svara på dem direkt i dokumentet och maila 
tillbaka dem till mig så snart ni tittat på verktyget. (spara gärna som pdf-fil så 
jag inte av misstag ändrar något)  
 
Det jag vill att ni ska bedöma är hur ni tycker att själva verktyget fungerar att 
använda och vad ni anser om möjligheterna att implementera det i processen. 
(Informationen som är upplagd är mest till för att visa lite hur det eventuellt 
skulle kunna se ut och bedömning av denna är inte relevant för mitt 
examensarbete) 
 
Tack för att ni hjälper mig med detta! 
 
Sofia Lindqvist 
sofia.lindqvist.9818@student.uu.se 
 

1. Hur fungerar det att använda verktyget? Är det lätt/svårt att hitta 
informationen? 

 
1. Ja, jag tycker att det är lätt att hitta informationen. 
 
2. Kanske lätt, svårt att avgöra. Det ser lätt ut, men jag hittar ingen 

information. Beror förmodligen på att inget är inlagt. 
 
3. Verkar vara enkelt och tydligt. 

 
4. Mycket lätt att hitta och bra rubriker att söka på. 

 
5. Bra, men allt som är viktigt för just mig (mina sidor) ligger långt ner, se 

nästa fråga. 

mailto:sofia.lindqvist.9818@student.uu.se
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6. Går väl bra, men jag förstår inte riktigt den första/översta listan ”Mina 
dokument”. Ska den gå att öppna, eller? Förvirrande med samma rubrik 
för ”bilagorna” under (som ju är lätta att komma åt). 

 
 

2. Vad anser du om användarvänligheten? Vad är bra? Vad kan 
förbättras? 

 
1. En tydligare redovisning av genomförandeprocessens olika faser borde 

eftersträvas. Tidplanen bör spegla tågordningen med stambytet. 
Grindtorpsvägen renoveras med början GV 45 och går ned till GV 1 
vilket även bör framgå av tidplanen. Tidplanen kan inte i detaljerat 
utförande sträcka sig längre än det närmaste året medan kommande 
årsetapper kan redovisas grovt. 

 
2. Mina Dokument förekommer två gånger, de övre underrubrikerna går 

inte att klicka på men det verkar fungera på de undre. Något oklart med 
samma rubrik två gånger. I övrigt ser det tydligt och enkelt ut. Saknar 
möjlighet att mejla in egen fråga eller information. 

 
3. Efter en kort titt tycker jag att användarvänligheten verkar vara på god 

nivå, bättre än de flesta. 
 
4. Ok som det är. Viktigt att sidorna uppdateras och att det är relevant 

information. 
 

5. Sidan är ”lång”, vilket gör att man inte bara kan klicka på sidan och rulla 
ner med musen, utan måste även dra i marginalen. Det gäller för allt, 
dvs. för att kunna se det understa i ett dokument eller på startsidan. Blir 
ganska omständligt att behöva göra båda. Går det att få rum inom 
skärmen tror jag det bli lättare. 

 
6. Bra med en tydlig lista över vilka dokument som kan plockas fram (för 

så ska det väl vara?). Förvirrande att dokumenten man klickar på under 
nedre ”Mina dokument” inte har exakt samma rubriker som i listan. 
Tidplanen bör vara i tidsföljd (uppifrån och ner) även för höghuset, dvs. 
starta med Grindtorpsvägen 45. När kolumnerna har så många rader 
som här bör radrubrikerna upprepas så att man alltid ser både 
radrubriker och veckor som är markerade på skärmen utan att rulla 
uppåt och neråt. 
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3. Vad anser du om att kunna få/hämta information angående stambytet 
via detta verktyg?  

 
1. – 
 
2. Bra, enkelt, effektivt. 

 
3. Utmärkt! 

 
4. Bra, men måste kompletteras med ”vanlig” information till dem som inte 

har dator. 
 

5. Bra, behövligt! 
 

6. Jag tror att det är mycket bra (för den majoritet som har dator). Alltid 
tillgängligt; papper försvinner så lätt…(i alla fall lättare än en dator). 

 
 

4. Vilka fördelar anser du att ett verktyg som detta kan ha? 
 

1. Information. 
 
2. Alternativ som information via papper är svåra att hålla lika 

uppdaterade. 
 

3. Effektiv informationsspridning tror jag är en nyckel till framgångsrika 
projekt av detta slag. När många, mindre insatta, personer utsätts för en 
renovering som är så omfattande är informationen en grundbult.  

 
4. All information kommer ut snabbt och når (nästan) alla samtidigt. 

 
5. Förutsatt att det ajourhålls är det ett bra verktyg. 

 
6. Lätt att komplettera och lätt att snabbt få ut aktuell ny information. Kan 

eventuellt ge möjlighet att ställa egna frågor – men då krävs någon 
ansvarig som håller kontinuerlig uppsikt och besvarar frågorna.
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5. På vilket sätt skulle en informationskanal som denna kunna 
underlätta för dig? 

 
Som boende: 
 

1. Lätt att hitta information man söker. Allt samlat på ett ställe. 
 
2. Om min dator fungerar är det enkelt att se den aktuella information som 

finns. 
 

3. Enklare egen planering, färre överraskningar, minskat ingrepp i min 
vardag. 

 
4. Jag har den ju alltid tillgänglig i min dator och kan läsa den när jag vill. 

Papper är ju lätt att tappa bort bland all reklam o dyl. 
 

5. Aktuell information som tidplaner och att i lugn och ro planera val av 
utrustning. 

 
6. Se ovan punkt 3. 

 
 

Som styrelsemedlem: 
 

1. Se ovan. Flertalet styrelsemedlemmar är lekmän, precis som de flesta 
andra boende, och behöver nöta in processen inte minst för att kunna 
svara på frågor. För Byggutskottet, som ständigt har krav på sig att 
löpande informera andra i styrelsen om vad som sker, kan den här 
kanalen underlätta. 

 
2. Samma som boende. 

 
3. Underlättar informationsöverföringen till de boende, minskar 

arbetsbelastningen på styrelsen. 
 

4. Se ovan. Dessutom vet jag att alla boende fått relevant information. 
 

5. –  
 

6. Eventuell möjlighet att bli uppmärksammad på frågor och problem som 
kommer fram vartefter. En plats att hänvisa till när folk frågar om stort 
och smått. 
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6. Vad kan ett informationsverktyg som detta ”bidra” med utöver det 
som entreprenören redan erbjuder i form av information? Utveckla 
gärna. 

 
1. Information har alltid svårt att gå fram och behöver nötas om och om 

igen. En sådan här kanal skulle skapa en stor ”Goodwill” för Aros och 
den process som företaget genomför. 

 
2. Jag har inte någon uppfattning än om vad entreprenören erbjuder för 

information. 
 

3. Jag hoppas att jag utvecklade tankar om detta när vi träffades. 
 

4. Kan ju kompletteras med annan viktig information från styrelsen. Detta 
bör dock begränsas så att det inte blir för mycket information på en gång 
så att informationen om stambytet ”drunknar”. Men gärna en liten ruta 
”Annat nytt från styrelsen”. 

 
5. Är i skrivande stund något oklar över vilka kanaler som entreprenören 

har för information. Det är dock viktigt att det finns information på 
nätet. Viktigt att det finns uppdaterad information tillgänglig för boende 
24-7. 

 
6. Se ovan punkt 3. Här kan man ju utveckla delar som folk frågar om och 

på så sätt spara tid och kraft för Aros att utföra åtgärderna utan 
återkommande avbrott för information till de berörda. 
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7. Vad anser du om möjligheterna till att implementera detta verktyg i 
processen? Varför bör/bör man inte göra det? 

 

1. Jag tycker att Aros väl kan använda sig av det här verktyget. Problemet 
uppstår om informationen på något sätt skulle gå emot Brf Jupiters egen 
information. Det borde kunna lösas med en enkel samordning. 

 
2. Bör införas, se punkt 3 & 4. Dock viktigt att alternativ finns till dem som 

saknar dator eller kunskap/intresse av att gå in via datorn. Även för oss 
med datorvana kan tekniken krångla så nödvändigt att informationen 
finns att tillgå i pappersform för den som önskar. 

 
3. Jag anser absolut att vi bör ha ett verktyg av detta slag i vår process och 

jag anser att vi har goda möjligheter att göra det.  
 

4. Bör naturligtvis göras, men då måste det också utses ansvariga för att 
skriva och uppdatera informationen. 

 
5. – 

 
6. Det kräver ju en viss kontinuerlig tillsyn även om man inte gör det 

interaktivt (ingen vill vänta länge på svar på akuta frågor). För att det 
ska fungera krävs det nog att riktlinjer upprättas för hur verktyget ska 
övervakas och förbättras/utvecklas vartefter. 

 
 

8. Övriga synpunkter 
 

Den information som eventuellt samlas in från boende bör ligga 
tillgänglig för styrelsen. 

 
Bra med bilden på startsidan. Ännu bättre vore om man sätter namn på 
husen (hus C1, hus C2, hus D – det senare eventuellt med sina fyra 
partier, med olika typplanlösningar, markerade) så att man sedan kan 
hänvisa till dem när det gäller åtgärder. (Stamplaceringar mm. skiljer sig 
åt en del).  
En småsak kanske men ”hyresgäster” är i stort sett endast 
lokalhyresgästerna här; vi boende bör nog kallas boende eller 
bostadsrättshavare.
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Bilaga 7 – Sammanfattning av kommentarer från enkäten 

Svarat positiv till en webbaserad informationsportal 
 
Nedan följer ett utdrag av kommentarer som skrivits under frågan:  
Om positivt – har du några speciella önskemål på en sådan informationskanal? 
Är det något som entreprenören bör tänka på? 
 
 
Det vore bra om man kunde få information via e-post. Kanske kan Aros ha en hemsida 
där varje hushåll kan logga in och vid uppdateringar skickas e-postmeddelande till 
berörda. 
 
Information via en speciell hemsida. Antingen föreningens eller företaget som gör 
arbetet. 
 
Inte bara internet, även skriftlig information. 
 
Både allmän information via hemsida och mer riktad via e-post. 
 
Allt bör komma i god tid. 
 
Vissa frågor som tidplan och hantverkarnas tider i lägenheten kan kommuniceras via 
dator. Även tillgänglighet till lägenhet och eventuella förseningar. 
 
Webbinformation kan inte helt ersätta (annan) information men skulle vara ett bra 
komplement. Det borde också finnas en avdelning med vanliga frågor och svar (F.A.Q.) 
på denna sida. 
 
Få löpande information under pågående arbete. 
 
Att alla har tillgång till andras frågor och svar. 
 
Bra att få information via Internet – men många, särskilt äldre, har inte tillgång till 
Internet. Alla tre informationsvägarna behövs – muntligt (direktkontakt och 
gruppmöten); skriftlig information (i brevlådan) och Internet (via aktuell hemsida och 
direkt via e-post). Tycker att Jupiter och Aros hittills gett bra information men det kan 
bli ännu bättre via Internet. Fint med värdinnan och informationslägenheten. 
 
Vilken bra idé! 
 
Att jag ska kunna ställa frågor och få svar. 
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Informera med sms om något viktigt har tillkommit t ex. ändringar för påbörjat arbete, 
förseningar o dyl. 
 
Jag föredrar e-post. Annars går det förstås att lägga ut informationen på en hemsida – 
men via e-post får man ju alla nyheter direkt. 
 
Bra att lägga in kontinuerliga uppdateringar. Det får inte utesluta andra kanaler, en 
kombination är bäst. 
 
Informationen ska vara lätt att hitta, tydlig och uppdaterad. Tydliga datum när 
uppdateringen skedde. Hellre en enkel hemsida än något häftigt bara för att det är 
snyggt. E-post kan användas för riktad information till enskilda hushåll, kanske 
uppdateringsinformation via e-post eller sms. 
 
Gemensam information bör ligga på hemsida, lägenhetsspecifik bör skickas via e-post. 
Viktigt att tänka på är att alla inte har skrivare. Information bör finnas tillgänglig/fås 
minst 2 veckor i förväg. 
 
Skulle underlätta enormt för oss! 
 
Att få snabb information om ändringar samt varning om de dagar det kommer att låta 
mycket högt (husdjur). Att jag kan lämna förändringar eller meddelanden om det är 
något entreprenören behöver veta. 
 
Det är viktigt att informationen är riktad och gäller just mig. Jag vill inte behöva leta 
bland en massa generell information efter den information som är väsentlig för mig.    
 
Att använda språk/termer som vi, icke byggbranschkunniga, förstår. Att de sätter sig in 
i vår situation, som t ex. måste bo någon annanstans, och ger adekvat information. 
Bästa informationen är när den ges på mottagarens villkor. 
 
Vill veta hur noga de sätter upp skydd och hur jag kan förbättra det så att damm inte 
förstör hela möblemanget. Jag vill också i god tid veta när det hela börjar så att jag kan 
planera att eventuellt bo borta. 
 
En stor fördel vore att koppla e-post till denna sida och få en påminnelse varje gång ny 
information läggs ut, alternativt få påminnelse via sms. 
 
Informera berörda (dvs. individuellt) i detalj och i god tid om förestående åtgärder. 
 
Att tänka på: att exempelvis e-post inte alltid kontrolleras med jämna mellanrum. 
Önskemål: hemsida med alla val/tillval som finns att göra, inklusive priser. Enkät med 
gjorda val skickas till boende via e-post. 
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Bra att få information via internet, men jag vet inte hur jag ska koppla in mig på 
bredbandet varför vi enbart använder min sambos jobbdator. Han är ofta borta och då 
använder jag mig av internet på jobbet – sjukt, jag vet. 
 
Under förutsättning att informationen inte är brådskande. 
Kvittering av att informationen mottagits (om det är viktigt att ha tagit del) och koll 
från entreprenören att alla kvitterat – annars påminnelse om att kvittera – eller hur kan 
arbetet annars fortskrida som planerat? Det är ju angeläget för alla att det inte blir 
hinder eller stopp i verksamheten utan att den klaras så smidigt och snabbt som möjligt. 
 
Vi är sällan uppkopplade, därför önskar vi information en fast dag i veckan. 
 
Att allt läggs upp på sidan och att inget lämnas ute. Hellre övertydligt än ingen 
information alls. 
 
Att man via sms får en påminnelse när en förändring har skett på sidan. 
 
Vill veta hur lång tid de befinner sig i min trappuppgång och vad jag bör förbereda. 
 
Helst information som e-post. 
 
En lättöverskådlig hemsida där man kan följa arbetets gång i hela huset. 
 
Information i god tid innan något ska igångsättas! Klar information och eventuellt 
kontaktuppgifter till någon om man behöver ställa frågor. 
 
Lättåtkomligt. 
 
Den ska hållas aktuell och underhållas så att man märker att den lever.  
 
Möjlighet att via e-post ställa frågor och få svar. Uppdatera F.A.Q.-liknande sida från 
riktiga frågor och svar. 
 
En hemsida med information, vanliga frågor och svar. 
 
Håll informationen uppdaterad hela tiden. Gör inloggningen enkel. Endast för behöriga, 
tjuven ska inte få hjälp! 
 
Kommer vi att kunna ställa frågor själva? 
 
Dubbelriktad information dvs. kunna ställa frågor och få svar. 
 
Informationen bör ske både via internet och i pappersform. Det finns alltid de som inte 
har uppkoppling samt att internet inte är felfritt. Ibland fungerar inte uppkopplingen
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och även via internet kan information försvinna. Information på flera sätt, muntligt, 
pappersform och internet, är det bästa. 
 
Bilder på arbetsmomenten som görs. 
 
Kan vara intressant att få veta hur entreprenören ligger till tidsmässigt samt var i 
fastigheten man för stunden befinner sig (ungefär). För egen del skulle det räcka med 
information en gång per vecka. 
 
Vi har två mobiltelefoner i familjen. En telefon för normalt sms och en telefon för att 
kunna ta emot e-post och överföra till det ena mobilnumret. Vi ser gärna att vi får 
informationen över båda numren, då vi inte finns på vår bostadsadress på sommaren 
(ungefär 1 juni – slutet av september). 
 
Jättebra med information via internet. 
 
Nyhetsflöde – var de är för tillfället (vilken port), om tidplanen ser ut att hållas, 
eventuella förändringar i tidplanen, vad som händer. Interaktivt badrum – liknande 
Ikeas möblerings-site. 
 
Jag tycker inte att man kan ersätta det nuvarande informationsflödet (muntligt och/eller 
pappersform) med internet. Min dator kan ju gå sönder. Däremot tycker jag att det vore 
väldigt bra om all information även finns på internet som back-up. Bra om man har 
missat eller slarvat bort något. 
 
Informationen ska vara klar, precis och kontinuerligt uppdaterad av både hela projektet 
och av min lägenhet. Dessutom är interaktivitet ett krav, dvs. att jag kan kommunicera 
till företaget och få svar direkt. Absolut ingen reklam i denna kanal! 
 
Alla kanske inte är uppkopplade så ofta (jag till exempel), så det vore nog bra om sådant 
som snabbt svar önskas på eller angelägen information om viktiga händelser inom snar 
framtid även förmedlades som tidigare. 
 
Information med e-post vore bra, i god tid innan olika saker sker. 
 
Ja, det skulle vara bra att få information på e-post. 
 
Kort och tydlig information. Hänvisning om vart man vänder sig med frågor, både 
muntliga och skriftliga, dvs. både e-postadresser och telefonnummer som man kan 
använda om något är oklart eller man har fler frågor. En nackdel kan vara att man kan 
ha dataproblem. Bör kompletteras med anslag i porten när det läggs upp ny information 
på nätet, så man får en påminnelse att gå in och kolla/ringa och fråga om man nu har 
trassel med datorn. 
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Tidplan ska finnas. 
 
Att kunna få exakta uppgifter beträffande just min bostad, exempelvis tidplan (och 
uppdateringar om tidplanen förändras), vad vi bestämt (i form av val/tillval författarens 
anmärkning), extra kostnader osv. Så att jag har en egen sida att titta på, i synnerhet 
om jag har rest bort under tiden. 
 
Att det går att ställa frågor tillbaka på ett informationsutskick. 
 
Snabb information angående arbetets fortskridande och eventuella ändringar i tider, 
förseningar etc. 
 
Att man ska kunna ställa frågor och få svar. 
 
Att all kommunikation sker här, dvs. inte en del på lappar och inte en del muntligt utan 
100 % ska finnas på internet (i e-post låda eller dyl.). 
 
Uppdatera informationen ganska ofta. 
 
Information via internet kan vara bra som komplettering, men kan inte ersätta den 
skrivna informationen i brevinkastet för vår del. Oavsett informationssätt – informera i 
god tid. 
 
Vid stora projekt som detta vore det trevligt med en sida där man kan logga in och se 
bilder, ritningar, göra val och extra val. Fråga frågor och eventuellt se en 3D-bild på 
förslag. Då tar det inte så mycket av vår tid, istället för som nu när man måste ta sig till 
utställningsrummet, prata med ansvariga och lämna besked till fysiska personer. 
 
Att det framgår en ungefärligt beräknad tid som varje moment kommer att ta. 
 
Som en vanlig hemsida: schema för stambytet, kontaktuppgifter, ”vanliga frågor och 
svar”, nyheter och förändringar, information om tillval, utbyggnad/ta ner väggar etc. 
 
Möjlighet att kunna ställa frågor och få svar! 
 
I god tid ska entreprenören ge information om kommande åtgärder. Tider, åtgärder, 
avbrott, uppehåll och förändringar. Vilka underentreprenörer som är insatta, ansvarig 
arbetsledare och alla aktuella telefonnummer. 
 
Det är viktigt att beakta att denna kanal inte får ersätta den informationsskyldighet som 
entreprenör och förening har. Jag ser den som ett extra komplement till detta. 
 
Beslut kan tas snabbare om man slipper pappershanteringen. 
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Man ska lätt hitta till adressen, inte långt ner i en trädstruktur. Gärna en funktion för 
chat så att man kan ställa frågor och få svar direkt (och inte efter flera veckor). 
 
Den bör ifråga om riktigt viktiga saker kompletteras med utdelad information i 
pappersform. 
 
Att informationen, inte kommer för tidigt eller för sent. Jag vill helst ha information på 
e-post eftersom det går att skriva ut. 
 
Tydlig information och att informationen kommer i god tid. 
 
Information via internet fungerar mycket bra.   
 
Information både via internet och i pappersform i brevinkastet. 
 
Viktigt att få reda på nyheter/uppdateringar av informationen. Facebook, Twitter, RSS 
eller sms kan användas. Vart vänder man sig om man har frågor? 
 
Tidplaner och eventuella avvikelser, så tidigt som möjligt, är viktiga för den personliga 
planeringen. 
 
Att vi båda (varsin dator) får informationen. Bra om informationen kan vara interaktiv, 
dvs. att man kan ställa frågor och få svar som alla kan läsa. 
 
Ja, om det även kommer som vanlig information på papper. 
 
Detaljerad och fortlöpande information. 
 
Jag ska inte vara i lägenheten under stambytet så jag vill gärna veta om entreprenören 
har några frågor och när det är klart så att jag kan flytta hem igen (bärbar dator med 
mig). 
 
Bra om man kan bli uppdaterad ifall tidplanen håller. Löpande information om vad som 
sker. (Det var väldigt negativt när vi reparerade balkongerna, man kunde inte nyttja 
dessa på flera månader och informationen var dålig). 
 
Regelbundna uppdateringar så att allt som står där är aktuellt. Men ändå ha kvar äldre 
information så att man kan gå tillbaka om man missat något. 
 
Kollar ibland bara min e-post någon gång per vecka, så god framförhållning är viktigt. 
Bra med eventuellt sms som komplement för meddelande om uppdateringar.  
 
Meddela tider och hålla tider. 
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Tidplaner som följs upp så att de är aktuella. Erfarenheter från tidigare jobb som har 
genomförts. Prognos för kommande år så att man kan planera (preliminärt) för att vara 
borta under de bullrigaste perioderna. Gäller även arbeten i angränsande 
trappuppgångar. 
 
Uppmuntra grannar att kommunicera den information de fått till sina grannar. 
Dessutom daterade anslag i t ex. porten om att ny information finns att hämta. 
 
En ”stambytes-applikation” skulle kanske vara bra. (För smartphones, iPhones och 
iPads; författarens anmärkning) 
 
Viktigt att uppdatering av informationen sker snabbt och kontinuerligt samt att 
”gammal” information tas bort. 
 
Då jag/vi läser e-posten varje dag är det en bra kommunikationskanal. En hemsida som 
hela tiden uppdateras är också ett bra alternativ. 
 
Redovisa priser och utseende av badrumsdetaljer. Framåtskridande av arbeten, besvär 
och stopp. 
 
Absolut inga användarnamn och lösenord med tillhörande inloggningsbesvär. Har 
redan för många lösenord att hålla reda på och kommer inte orka. Enklast i största mån 
med e-postutskick ihopsamlat, trevligt och välordnat sammanställt max en gång i 
veckan (om mycket händer på kort tid men ändå inte är akut att kommunicera – redan 
samma dag). Gärna bifogade pdf-filer i enkelhet.   
 
Påminnelse med e-post när information har kommit på hemsidan. Gärna e-post när 
något händer som bara rör min trappuppgång. 
 
En kombination av en chat och ett forum. Inte för detaljerat – nyckelord ENKELT. 
 
Tydlighet är bra, tror man bör kombinera internet med 
pappersform/informationsmöten. Det ska vara lätt att hitta, inte för många ”flikar” med 
tanke på varierande datorkunskaper. Skicka påminnelse via e-post så att man ser att det 
finns uppdateringar att läsa. 
 
Överskådlig framsida/startsida där uppdateringar ligger synliga som man sedan kan 
läsa vidare under. 
 
Att lämnad information gäller, alltså inga motstridiga besked och uppgifter. 
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Svarat negativt till en webbaserad informationsportal 
 
Nedan följer ett utdrag av kommentarer som skrivits under frågan: 
Om negativt – varför? 
 
 
Stambyte är så pass komplext och störande att man vill få ett personligt bemötande med 
representant. Detta personliga möte kan inte ske över internet. 
 
 All information angående stambytet bör definitivt ske via brevlådan i pappersform. 
Eventuellt kan detta kompletteras via dator. Äldre personer går inte in dagligen och 
kollar på nätet. Informationen når helt klart bäst i pappersform i brevlådan. Alla kanske 
inte heller har skrivare, man vill kunna ta på informationen. 
 
Vill ha i pappersform. 
 
Inte tillräcklig information. 
 
Alla har inte internet. 
 
Är inte ute på nätet så ofta. 
 
Bättre att få informationen i pappersform. Inte alltid man använder internet, läser sin e-
post osv. Lätt att man missar viktig information då. 
 
Önskar information i pappersform. 
 
Ovan och ointresserad av datorer, vill helst ha papper på vad som händer. 
 
Stambytet är så viktigt att jag vill ha allt på papper och jag har ingen skrivare. 
 
Tar aldrig med mig dator på resor eller när jag inte är hemma. 
 
Jag är gammal och tycker det är svårt med datorer och internet. Tycker att 
pappersinformation är bra. Dessutom går jag på alla informationsmöten. 
 
När vi är bortresta under sommaren har vi inte tillgång till internet. 
 
Svårt att få en helhetsbild. Svårt att hitta alla de uppgifter man vill ha. Kan inte ställa 
frågor. 
 
Använder dator och internet endast när det är absolut nödvändigt (ingenting för 80+-
are). Vill ha mänsklig kontakt så att jag kan få eventuella frågor besvarade. 
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Jag vill ha personligt besked, via internet tycker jag att det är lite opersonligt. 
 
Har inte tillgång till skrivare, skulle datorn krascha eller att man på annat sätt inte kan 
nå information går man miste om den. Inte en tillförlitlig informationskälla.  
 
Jag föredrar att läsa från papper framför att läsa på skärmen. Upplever 
internetinformation som mer obeständig, manipulerad och anonym än ett 
pappersdokument som är undertecknat. 
 
Omotiverad att söka efter information den vägen. Om jag missat och det finns viktiga 
meddelanden? Lapp i lådan ger bättre effekt. Många äldre har inte dator. 
 
All information ska ske skriftligen – en förutsättning för att ni ska få komma in i min 
lägenhet. 
 
Partiska och oprofessionella beslutsunderlag. Dålig generell information om var man 
kan få information. 
 
Saknar skrivare. 
 
Använder datorn för lite hemma då vi sitter vid datorn hela dagarna på våra arbeten. 


