
Framgångsfaktorer vid ombyggnadsprojekt  
Vad definierar egentligen ett framgångsrikt och lyckat projekt? Ska projektet vara lyckat för 
både slutkunden och den egna organisationen? Vilka parametrar ska man analysera och är 
det ens möjligt att mäta alla parametrar? Studien undersöker hur företag utvärderar 
resultatet av sina projekt och hur kunden påverkas av ombyggnadsprocessen. 
Utgångspunkten har varit en fallstudie i Malmö där två ombyggnadsprojekt har analyserats i 
samarbete med Sweco Management och MKB Fastighet.   
 
Syftet med examensarbetet har varit att 
identifiera framgångsfaktorer vid 
ombyggnadsprojekt för flerbostadshus 
upprättande under 50-talet. En identifiering 
av olika faktorer föranleder till en 
förhoppning att dessa ska kunna appliceras 
på mer generella ombyggnadsprojekt inom 
byggindustrin. Utöver detta är avsikten 
med studien att belysa påverkan som 
projekten har på de boende och hur det kan 
minimeras. Målet med arbetet har även 
varit att analysera vilken typ av 
uppföljningar som genomförs, vad som 
borde mätas och följas upp, för att på så vis 
kunna differentiera sig och öka 
konkurrenskraften.  
 
Överlag görs utvärderingar av projekt 
utifrån ett fåtal parametrar såsom, tid, 
budget och omfattning, den så kallade 
projekttriangeln. Denna behöver däremot 
inte visa om ett projekt är framgångsrikt 
eller ej. Det kan bero på flera andra 
parametrar och även specifika projektmål 
som ska uppfyllas. Utvärderingen av 
projekt bör därför belysa flera parametrar 
för att få en bättre spegling av verkligheten 
och dessa parametrar måste också vara 
bestämda innan projektstarten samt vara 
mätbara. För trots att projekt är uppbyggda 
på samma princip går det att läsa om 
projekt som både blivit lyckade och mindre 
lyckade. Att i förväg kunna veta om ett 
projekt kommer bli lyckat eller ej är 
nästintill omöjligt.  
 
En stor andel av flerbostadshusen från 50-
talet är i behov av en upprustning gällande 
dess stammar. Ett eftersatt underhåll på 
denna front kan leda till allvarliga 
konsekvenser, både för fastighetsbolagen  

 
men även för kunden. De boende kan 
drabbas av vattenskador vilket 
fastighetsbolagen kan behöva stå för 
samtidigt som deras områden kan minska i 
attraktivitet. Bolagen får en ökad andel 
akuta reparationer och fler vakanta 
lägenheter inom det berörda området. Det 
kan i sin tur leda till minskad budgetering 
för underhållsåtgärder och bolagen 
kommer in i en ond spiral.  
 
Byggbranschen står inför stora utmaningar 
i och med renoveringen av bostäder från 
1950-1970-talet. Fastigheter från 
folkhemmets tid och framåt är i behov av 
teknisk upprustning för att de inte ska nå 
sin tekniska livslängd. Beroende på hur det 
löpande underhållet har sett ut varierar 
behovet och graden av renoveringen av 
fastigheterna. Det finns diverse rapporter 
som pekar på mångmiljard belopp enbart 
för stambyte och renoveringar av badrum 
för fastigheter uppförda under 1950-talet.  
 
Studien har avgränsats till att behandla 
ombyggnadsprojekt rörande stambyte och 
byte av elinstallationer i lamell- eller 
skivhus upprättade under 1950-talet. 
Karaktären på flerbostadshusen omfattar 
betongstomme, prefabricerade 
betongelement som fasad alternativt puts 
eller tegelfasad. Teorin som ligger till 
grund för arbetet har till viss del ett bredare 
perspektiv för att inkludera det 
underhållsbehov som finns för 
flerbostadshus mellan 1950-70-talet. För 
att kunna analysera framgångsfaktorer för 
projekt, utvärderingsprocessen och hur de 
boende upplever ombyggnationen 
behandlar de teoretiska kapitlen bland 
annat projektledning, framgångsfaktorer, 



Sveriges bostadsbyggande och underhåll 
av fastigheter.  
 
ARBETSPROCESS 
Valet av ämne och frågeställning har 
arbetats fram i samråd med Sweco 
Management och Avdelningen för 
Byggproduktion vid Lunds Tekniska 
Högskola. Intervjuer med både Sweco 
Management AB och MKB Fastighets AB 
har genomförts för att få en differentiering 
i materialet. Vidare har en fallstudie 
genomförts där två projekt har studerats 
närmare och tidigare nämnd teori har 
applicerats för att analysera och dra 
slutsatser om studiens frågeställningar. 
 
SLUTSATS 
Studiens huvudsakliga frågeställning har 
varit att försöka analysera vad som 
egentligen är ett framgångsrikt projekt och 
vilka faktorer som bidrar till framgången. 
En analys av teori och insamlad data har 
lett till att framgångsfaktorerna har brutits 
ned till att omfatta: 

•   Intern och extern kommunikation 
•   Nöjda parter och slutkunder 
•   Skapandet av goda kundrelationer 
•   Tid 
•   Budget 
•   Projektledaren 

 
En av parametrarna som nämns är 
projektledaren vars roll är att uppfylla de 
uppsatta projektmålen samtidigt som 
ovanstående parametrar kan tillgodoses. 
Egenskaper som projektledaren bör besitta 
är: 

•   Ansvarstagande 
•   Tydlig kommunikationsförmåga 
•   Social förmåga 
•   Kunna vara ödmjuk  

Dessa attribut tillsammans med erfarenhet 
utgör en god grund till att projektet ska 
uppfylla faktorerna för att klassas som ett 
framgångsrikt projekt.  
 
Huruvida ett projekt är framgångsrikt eller 
ej trots att ovanstående faktorer är 
uppfyllda leder till en subjektiv bedömning 

beroende på vilken ställning man har till 
projektet, något som man inte kan undvika. 
Det är därför av stor vikt att samtliga 
projektmål är tydligt specificerade och 
förankrade med samtliga inblandade samt 
att de är mätbara för att en utvärdering ska 
kunna genomföras. I flera av dagens 
projekt fastlås varken framgångskriterier 
eller framgångsfaktorer i initieringsfasen 
och det blir därmed heller inte möjligt att 
utföra någon utvärdering. 
Framgångsfaktorerna är de faktorer som 
intressenterna i projektet kan påverka 
medan det är utifrån kriterierna som 
projektet utvärderas.  
 
Det är svårt att ge en representativ bild av 
vad de boende ansåg om ombyggnaden då 
boendeundersökningen inte uppnådde en 
tillräckligt hög svarsfrekvens. Synpunkter 
som framkommit och som även bekräftats 
av MKB är att de boende upplever 
situationen som jobbig och påfrestande, 
framförallt under den tid då arbetet är 
koncentrerat till respektive lägenhet. I 
slutändan beror det på vem man frågar och 
även hur respektive lägenhetsägare har löst 
boendesituationen under den tid som 
lägenhet ska renoveras. 
 
Fortsatt arbete inom projektledningsforum 
bör därför fokusera på en djupare 
sammankoppling mellan 
framgångskriterier och framgångsfaktorer. 
Dagens projekt utvärderas ofta utifrån 
projekttriangeln och kan därför skapa en 
missvisande bild av verkligheten då dessa 
faktorer inte är likställda med ett 
framgångsrikt projekt. Att mäta hårda 
parametrar, som tid och budget, är 
kostnadseffektivt och ger snabbt en 
indikation på hur projektet presterar och 
även hur projektet borde prestera. 
Nackdelen med detta är att det inte fångar 
upp andra mer mjuka parametrar som 
likväl leder till ett projekt blir lyckat eller 
ej. Utvärderingen enligt denna princip tar 
exempelvis inte hänsyn till vilka 
förväntningar intressenterna har på 
projektet eller hur man anser samarbetet 



har fortlöpt. Som studien visar är det flera 
faktorer som spelar in huruvida ett projekt 
anses vara framgångsrikt eller ej och även 
vilken definition intressenter har av ett 
framgångsrikt projekt. Det finns flera 
exempel på projekt som anses vara 
framgångsrika trots en överskriden tidplan 
och budget, däribland ett av de analyserade 
projekten i studien. Det visar på att det inte 
är möjligt att bedöma om ett projekt är 
framgångsrikt eller ej endast utifrån 
projekttriangeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studien visar att fler aspekter bör 
analyseras både under och efter ett projekt 
för att belysa och förbättra faktorer som 
bidrar till ett framgångsrikt slutresultat. 
Företag bör lägga ett större fokus på 
analysera och utvärdera flera parametrar 
samtidigt som resultaten av utvärderingen 
måste återkopplas till respektive 
organisation. Genomförs inte 
återkopplingar till de olika företagen och 
avdelningar kan det inte förväntas att 
någon lärdom dras av utvärderingen och 
företagen kan tappa konkurrenskraft.  
 
Trots kännedomen om problematiken kring 
den snäva utvärdering fortsätter företag att 
utvärdera dem enligt projekttriangeln. 
Företag borde försöka frångå den förlegade 
utvärderingsmetoden och implementera fler 
parametrar i utvärderingar av projektet då 
det kan ställas fler krav på entreprenör, 
beställare och konsult. Omfattas 
exempelvis kundnöjdhet efter avslutat 
projekt som en av dessa parametrar skulle 
ett incitamentavtal kunna tecknas mellan 

beställaren och entreprenören. 
Utvärderingar kan till fördel även utföras 
under projektgenomförandet för att både se 
hur projektet prestera men även genomföra 
insatser för att förbättra påpekade brister.  
 
Det krävs att företag vågar differentiera sig 
och implementera fler aspekter för 
utvärderingen av projekt. På så vis kan en 
mer förankrad bild av hur intressenterna 
upplevt projektet och dess resultat återges 
till projektgruppen. Detta för att vara 
konkurrenskraftig i en bransch där det kan 
bli svårt att avgöra vad som är rätt eller fel 
då resultatet bygger på subjektiva 
värderingar och uppfattningar. Genomförs 
detta rätt kan de inblandade parterna bidra 
till en ekonomisk, social och ekologisk 
hållbar ombyggnadsprocess av 
flerbostadshusen från 50-talet.  
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