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ABSTRACT 

As a result of the so called “Million Program” between the years 1965 – 1975 the design-build 

contract had its breakthrough in Sweden. Since then, the contract form has become increasingly 

common and now holds a strong position on the Swedish market. In design-build contracts it’s 

usual that the design and production time is overlapping. The contract form gives an 

opportunity to build in less time because the production can begin before the building is fully 

designed. These premises demands good collaboration between the contractor and the 

designers because they are working closer and are more dependent of each other, compared to 

other contract forms. The collaboration becomes even more important in large construction 

projects as more partners and larger organizations are involved.  

The purpose of this essay is to highlight both contractors and designers opinions, attitudes and 

perceptions of how they want to work in large construction projects performed on design-build 

contracts. Based on this the essay should present how the partners should work in relation to 

each other, to achieve improved collaboration in future projects.  

In addition to the literature review made to provide a background and put the study in a context, 

three case studies have been carried out. The studied projects are Swedbank Arena in Solna, 

Hotel Courtyard by Marriott in Kungsholmen and Hotel Clarion at Stockholm Arlanda airport. 

The case studies consist mainly of interviews with leaders in both the designer and contractor 

organizations in the various projects. The following are some of the conclusions summarized 

from the analysis made in this essay: 

How should the contractor and designer work to achieve better collaboration in future 

construction projects?  

• Test new forms of collaboration, such as partnering with designers as a participant 

together with the developer and contractor 

• Create common economic incentives  

• Use joint project offices (collocation) to a greater extent 

• Earmark money for learning and experience feedback 

Keywords: design-build contract, partnering, relationship, communication, learning, experience 

feedback. 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

SAMMANFATTNING 

Till följd av miljonprogrammet mellan åren 1965 – 1975 fick totalentreprenaden sitt 

genombrott i Sverige. Sedan dess har entreprenadformen blivit allt vanligare och innehar idag 

en stark ställning på den svenska marknaden. Vid totalentreprenader sker i regel projektering 

och produktion tidsöverlappande. Entreprenadformen ger en möjlighet att bygga på kortare tid 

eftersom produktionen kan påbörjas innan byggnaden är färdigprojekterad. Totalentreprenader 

ställer emellertid höga krav på god samverkan mellan entreprenören och projektörerna 

eftersom de arbetar närmare och är mer beroende av varandra, jämfört med andra 

entreprenadformer. Samverkan blir än mer viktig i stora byggprojekt eftersom fler aktörer och 

större organisationer deltar.  

Syftet med detta examensarbete är att belysa både entreprenörers och projektörers åsikter, 

attityder och uppfattningar om hur de vill arbeta i stora byggprojekt som utförs på 

totalentreprenad. Utifrån detta syftar studien till att presenteras hur aktörerna bör arbeta i 

förhållande till varandra, för att uppnå en förbättrad samverkan i framtida byggprojekt. I studien 

har fyra huvudområden studerats: 

1. Samverkan och relation 

2. Organisation och arbetssätt 

3. Kommunikation och informationsutbyte 

4. Lärande och erfarenhetsåterföring 

Förutom den litteraturstudie som utförts för att ge en bakgrund till studien har tre fallstudier 

genomförts. De studerade projekten är Swedbank Arena i Solna, Hotel Courtyard by Marriott på 

Kungsholmen och Hotel Clarion på Arlanda. Fallstudierna består främst av intervjuer med ledare 

inom både entreprenörernas och projektörernas organisationer i de olika projekten. 

Nedan anges de centrala frågeställningarna i studien och de slutsatser som sammanfattats 

utifrån studiens analys: 

Hur ser relationen ut idag och vilka hinder finns för att uppnå bättre samverkan mellan 

entreprenör och projektör? 

• Det råder ett utbrett ”vi och de tänk” mellan aktörerna 

• Förtroendet mellan aktörerna är svagt och det saknas gemensamma mål 

• De nackdelar projektörerna beskriver med totalentreprenader motverkar samverkan 

mellan aktörerna 

• Relationen mellan aktörerna är starkt beroende av bra personkemi mellan 

entreprenörens projekteringsledare och projektörens uppdragsledare 

• Långsiktiga relationer prioriteras bort till förmån för upphandlingar efter lägsta pris 

• Brister och tidspress uppstår i underhandsprojekteringen eftersom för lite resurser 

satsas på förprojekteringen  



 
 

 
 

• Det är ofta för kort tid från att projektörerna börjar ta fram bygghandlingar till att 

entreprenören inleder produktionen 

• Det råder stora brister i lärande och erfarenhetsåterföring  

Allt i relationen mellan totalentreprenör och projektör är emellertid inte negativt. Bland annat 

är i princip alla intervjuade personer positivt inställda till nya samverkansformer, vilket är den 

främsta rekommendationen i denna studie. 

Hur ska entreprenören och projektörerna arbeta för att uppnå bättre samverkan i 

framtida byggprojekt? 

• Testa nya samverkansformer, exempelvis partneringsamarbeten där projektörerna ingår 

som en part jämte byggherre och entreprenör 

• Skapa gemensamma ekonomiska incitament 

• Använda gemensamma projektkontor i större utsträckning  

• Avsätta pengar för lärande och erfarenhetsåterföring redan när avtalen skrivs. Interna 

erfarenhetsmöten ska utföras kontinuerligt och minst två externa erfarenhetsmöten bör 

utföras i alla stora byggprojekt 

Nyckelord: totalentreprenad, partnering, relation, kommunikation, lärande, 

erfarenhetsåterföring. 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

De begrepp som används i detta examensarbete är både begrepp som definierats i denna studie 

och begrepp som är allmänt vedertagna i byggbranschen. För att undvika missuppfattningar 

förklaras dessa begrepp nedan.  

Samverkan Allt det gemensamma handlandet som sker eller borde ske mellan 

olika aktörer. Samverkan är ett övergripande begrepp som 

innefattar både begreppen samordning och samarbete. 

Totalentreprenad Entreprenadform där en entreprenör står i direkt avtalsförhållande 

till byggherren och utför såväl produktion som projektering. 

Stora byggprojekt Byggprojekt med en produktionskostad från 400 miljoner kronor 

och uppåt. 

Beställare/byggherre Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra ett 

byggnadsverk. I studien används beställare och byggherre 

synonymt.  

Entreprenör Den som utför byggnads- och installationsarbeten mot ersättning. 

Med entreprenör i denna studie avses totalentreprenören, alltså den 

som åtagit sig att utföra såväl produktion som projektering. 

Projektör Den som utför projektering av ett byggnadsverk mot ersättning. 

Projektör ses som synonymt med konsult.  

Partnering Arbetsform med utökat samarbete mellan olika aktörer i 

byggbranschen. För noggrannare förklaring, se kapitel 2.1.3 

Rekommendationer för ökad samverkan i byggbranschen. 

Projektering Den process där beställarens önskningar och förväntningar om en 

framtida produkt eller byggnad utvecklas och omvandlas till 

handlingar som man tillverkar, bygger och förvaltar efter 

Förprojektering Samlingsbegrepp för all den projektering som olika parter utför fram 

tills dess att produktionen startat i en totalentreprenad, se Figur 1. 

Underhandsprojektering Den del av projekteringen som sker tidsöverlappande med den 

pågående produktionen i en totalentreprenad, se Figur 1. 

 



 
 

 
 

 

Figur 1 Projekteringens olika delar 
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1. INLEDNING  

Följande examensarbete är uppdelat i sex kapitel. Den intresserade rekommenderas att läsa 

samtliga kapitel i följd för att kunna förstå bakgrund, sammanhang och helhet. För den insatte 

som exempelvis jobbar i den typ av projekt som examensarbetet behandlar, kan 

litteraturstudien läsas översiktligt. Detta kapitel behandlar till stor del grundläggande fakta som 

kan uppfattas som självklarheter för den invigde. Den som snabbt vill få en uppfattning om vad 

studien kommit fram till, rekommenderas att läsa de avslutande kapitlen resultat, analys, samt 

slutsats och diskussion. 

1.1 BAKGRUND 

Till följd av miljonprogrammet mellan åren 1965 – 1975 fick totalentreprenaden sitt 

genombrott i Sverige. Sedan dess har entreprenadformen blivit allt vanligare och innehar idag 

en stark ställning på den svenska marknaden. I jämförelse med andra länder utförs det en stor 

andel byggprojekt med denna entreprenadform i Sverige. (Kadefors, A. 1997)   

Vid totalentreprenader sker i regel projektering och produktion tidsöverlappande. 

Entreprenadformen innebär en möjlighet att bygga på kortare tid eftersom produktionen kan 

påbörjas innan byggnaden är färdigprojekterad. Projektörerna behöver dessutom inte rita lika 

detaljerat, eftersom vissa detaljer kan lösas ute på byggarbetsplatsen, eller av de olika 

leverantörerna. 

Att byggtiderna har blivit allt kortare råder det ingen tvekan om. Byggherrarna har endast 

utgifter under byggtiden och vill färdigställa byggnadsverken så fort som möjligt, för att snabbt 

kunna få avkastning på det investerade kapitalet. Hur mycket byggtiderna kan förkortas är svårt 

att säga, men det går att konstatera att inget tyder på att byggtiderna i framtiden kommer att bli 

längre. Totalentreprenaden lämpar sig för dessa premisser, men den ställer höga krav på 

samverkan mellan totalentreprenören (benämns entreprenör) och de tekniska konsulterna 

(benämns projektörer).  

Begreppet samverkan syftar till att inrymma allt det gemensamma handlandet, som sker eller 

borde ske mellan de olika aktörerna. Att samverkan är speciellt viktigt i totalentreprenader 

beror på att entreprenören och projektörerna arbetar närmare och är mer beroende av 

varandra, jämfört med andra entreprenadformer. Behovet av samverkan blir viktigare ju större 

och mer komplext ett projekt är. I stora byggprojekt blir fler aktörer och större organisationer 

inblandade, vilket ställer högre krav på bland annat samordning och kommunikation. Lyckas 

aktörerna uppnå god samverkan i totalentreprenaden är mycket vunnet för båda parterna.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Byggbranschen nämns ofta som en konservativ bransch. Kritiken som riktas mot branschen är 

exempelvis kortsiktiga ekonomiska intressen, höga byggkostnader, bristande kommunikation 

mellan aktörer, bristfälligt lärande och erfarenhetsåterföring osv. Listan går att göra lång och 

denna kritik är återkommande, inte minst i de utredningar som tillsatts av den svenska 

regeringen och Sveriges Byggindustrier under 2000-talet. 

Delar av denna kritik kan hänföras till relationen mellan entreprenör och projektör. För att lösa 

dessa problem krävs en ökad samverkan mellan aktörerna. Denna åsikt delas av Sweco som 

varit delaktiga och handlett detta examensarbete. De upplever ett behov av att bli mer medvetna 

om hur de ska arbeta tillsammans med entreprenörerna i stora byggprojekt som genomförs på 

totalentreprenad.  

1.3 SYFTE 

Syftet är att belysa både entreprenörers och projektörers åsikter, attityder och uppfattningar om 

hur de vill arbeta i stora byggprojekt som utförs på totalentreprenad. Utifrån detta syftar studien 

till att presenteras hur aktörerna bör arbeta i förhållande till varandra, för att uppnå en 

förbättrad samverkan i framtida byggprojekt.  

1.4 MÅL 

Målet är att kunna presentera lärdomar och kunskaper som kan bidra till en bättre 

arbetsprocess och slutresultat i kommande byggprojekt. Detta ska ske genom att presentera vad 

i byggprocessen som entreprenören och projektörer anser är viktigast att utveckla, i syfte att 

uppnå en bättre samverkan. Entreprenörerna ska få bättre kunskap om hur projektörerna anser 

att de vill arbeta i denna typ av projekt, och vice versa.  

1.5 CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Hur ser relationen ut idag och vilka hinder finns för att uppnå bättre samverkan mellan 

entreprenör och projektör? 

- Hur ska entreprenören och projektörerna arbeta för att uppnå bättre samverkan i 

framtida byggprojekt? 

1.6 AVGRÄNSNING 

Studien behandlar stora byggprojekt som genomförs med entreprenadformen totalentreprenad. 

Med stora byggprojekt avses projekt med en totalkostad från 400 miljoner kronor och uppåt. 

Studien behandlar inte engångsbeställare, och inriktar sig istället på relationen mellan projektör 

och någon av de större byggentreprenörerna i Sverige. Begreppet projektör avser de tekniska 

konsulterna som upphandlas av totalentreprenören, arkitekt inryms inte i begreppet. De 

byggprojekt då entreprenören har egna projektörer behandlas ej.  
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1.

Samverkan och 
relation

2.

Arbetsprocess och 
organisation

3.

Kommunikation och 
informationsutbyte

4.

Lärande och 
erfarenhetsåterföring

Eftersom byggbranschen och byggprocessen skiljer sig åt mellan olika länder har uteslutande 

svensk litteratur använts i studien. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och 

arbetsinsatsen ska därför stå i paritet med detta. Studien avser att vara kvalitativ istället för 

kvantitativ.  

1.7 METOD 

I följande kapitel presenteras och motiveras de metodval som använts i denna studie. Dels 

beskrivs forskningsmetoden och dels beskrivs det mer praktiska genomförandet.  

Examensarbetet byggde på en grundläggande idé. Arbetet började med litteraturstudier i syfte 

att undersöka vad som skrivits inom det aktuella området, för att få en uppfattning om vilka 

kunskapsluckor som fallstudierna skulle kunna fylla. Utifrån litteraturstudien och fallstudierna 

skulle sedan de centrala frågeställningarna besvaras. Vid arbetet med litteraturstudien 

upptäcktes dock att relationen mellan entreprenör och projektör är tämligen outforskad. I 

princip all litteratur som behandlar samverkan mellan olika aktörer inom byggbranschen är 

skrivna om andra relationer, framförallt den mellan byggherre och entreprenör, alternativt 

dessa parters relation med brukare. Detta faktum gjorde att examensarbetet fick en annan 

inriktning. Från att gå in på djupet och studera detaljerade frågor, fick studien istället syftet att 

belysa bredare och mer övergripande frågor om samverkan mellan entreprenör och projektör. 

Utifrån litteraturstudien och vad Sweco var intresserade av togs fyra huvudområden fram som 

återkommer genom hela examensarbetet, se Figur 2. 

Studien är disponerad enligt följande: 

Kapitel 2 Teori - Vad säger litteraturen 

Kapitel 3  Fallstudier - Beskrivning av de studerade byggprojekten  

Kapitel 4 Resultat - Vad säger de intervjuade om samverkan mellan entreprenör och 

projektör  

Kapitel 5  Analys - Information från litteraturstudie och fallstudier analyseras och diskuteras 

av författaren 

Kapitel 6  Slutsats och diskussion – Sammanfattning av slutsatser utifrån analysen, samt 

diskussion om vad som varit mest intressant, vad som hade kunna göras bättre 

och vilka förslag jag har till fortsatta studier 

Figur 2 Examensarbetets fyra huvudområden 
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1.7.1 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien utfördes i olika syften. Ett syfte var att ge en bakgrund till studien och sätta 

den i ett sammanhang, ett annat var att ge orientering inom forskningsämnet. Litteraturstudien 

syftade även till att minska risken att förbise redan gjorda erfarenheter. 

LITTERATURENS VALIDITET 

Eftersom samverkan mellan entreprenör och projektör visade sig vara ett tämligen outforskat 

område, var det svårt att hitta relevant litteratur. De områden där det visade sig finnas mest 

litteratur som stämmer bra in med denna studie (hög validitet) var inom kommunikation och 

informationsutbyte, samt lärande och erfarenhetsåterföring. På dessa områden har en stor del 

forskning skett de senaste åren.  

Viss litteratur som denna studie grundar sig på är framtagen för att utveckla hela 

byggbranschen. Från denna litteratur har delar valts ut som berör entreprenörer, projektörer 

och främst deras relation till varandra. Exempel på denna typ av litteratur är de FoU-Väst 

rapporter som har en viktig del i litteraturstudien. 

Nyckelord som använts vid sökandet i databaser och på Internet har varit; totalentreprenad, 

totalentreprenör, projektör, samverkan, kommunikation, erfarenhetsåterföring m.m.  

LITTERATURENS RELIABILITET 

För att litteraturen ska anses tillförlitlig grundar sig litteraturstudien främst på 

forskningsrapporter och examensarbeten. Majoriteten av dessa kommer från Chalmers Tekniska 

Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Vid valet av litteratur har det eftersträvats att 

använda litteratur från 2000-talet. Vissa avvikelser har dock skett. Inom området 

kommunikation har exempelvis informationsteknologin inneburit stora förändringar på senare 

år, vilket gjort att litteratur inom det området snabbt blivit inaktuell. Andra delar av 

byggprocessen som exempelvis organisationsfrågor och upphandlingsformer har dock inte 

förändrats i samma utsträckning. Detta gör att äldre litteratur inom dessa områden fortfarande 

känns relevant och har använts i denna studie. Som tidigare nämnts baseras en stor del av 

litteraturstudien på litteratur från FoU-väst, som är ett utskott inom Sveriges Byggindustrier. 

Denna litteratur valdes eftersom författarna baserar sina slutsatser på omfattande 

undersökningar som utförts i Sverige under senare år. Litteraturen anses därför ha hög 

reliabilitet och vara aktuell. 
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1.7.2 FALLSTUDIER 

En empirisk undersökning i form av fallstudier utfördes för att komplettera litteraturstudien i 

den slutgiltiga analysen. Syftet med fallstudierna var både att ge en bakgrund och belysa hur 

aktörerna idag arbetar i stora byggprojekt som utförs på totalentreprenad. Förutom detta var 

syftet att undersöka åsikter, attityder och uppfattningar om hur aktörerna anser att de borde 

arbeta i dessa projekt.  

Totalt genomfördes tre olika fallstudier. Fallstudie 1 och 2 planerades tidigt i examensarbetet, 

medan fallstudie 3 uppstod till följd av information från intervjuer i de två tidigare fallstudierna. 

I intervjuerna framkom nämligen en positiv syn på partnering, samtidigt som det rådde stor 

förvirring om begreppets innebörd. Fallstudie 3 syftar därför till att belysa hur entreprenörer 

och projektörer ser på arbetsformen partnering och hur den kan påverka samverkan mellan 

entreprenör och projektör.  

Projekten i fallstudie 1 och 2 valdes ut av Sweco eftersom de hade en rad kriterier som gjorde 

dem relevanta för studien: 

- Entreprenadformen var totalentreprenad 

- Projekten ansågs vara stora projekt avseende kostnad och tid 

- Projekten ansågs vara komplexa 

- Projekten utfördes tillsammans med stora entreprenörer som för Sweco är 

återkommande beställare  

Projektet i fallstudie 3 valdes ut eftersom det stämmer in på punkterna ovan, men med 

skillnaden att projektet har ett utbrett partneringsamarbete mellan flera olika aktörer. En annan 

skillnad var att projekten i fallstudie 1 och 2 nyligen var avslutat respektive i slutfasen, medan 

projektet i fallstudie 3 var i inledningsfasen. 

Fallstudie 1 och 2 består av två delar, dels intervjuer och dels övrig granskning av projekten. 

Fallstudie 3 består endast av intervjuer. Fallstudie 3 är definitionsmässigt ingen riktigt 

fallstudie. Den kallas likväl fallstudie eftersom informationen från intervjuerna använts i 

resultat, analys, samt slutsats och diskussion. Fallstudie 1 och 2 var planerad att genomföras på 

samma sätt, men eftersom entreprenören i den ena fallstudien valde att dra sig ur detta 

examensarbete, består fallstudie 1 endast av intervjuer med personer från projektörens 

organisation.  För mer ingående beskrivningar av de tre projekten, se kapitel 3 Fallstudier. 
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INTERVJUUTFORMNING 

I denna studie har halvstrukturerade intervjuer använts. Denna intervjuform är en kombination 

mellan den strukturerade och ostrukturerade formen. Strukturerade intervjuer innebär styrda 

frågor där specifika svar ofta söks och svarsalternativ ibland innefattas. Ostrukturerade 

intervjuer å sin sida innebär att förutbestämda frågor undviks till förmån för temaområden. Den 

intervjuade får i dessa fall belysa vad som de anser är meningsfullt.  

Urval av intervjupersoner var ändamålsenligt vilket innebär att vissa kriterier ställdes på de 

intervjuade. Personerna skulle ha ledande alternativt samordnande befattningar hos 

entreprenören och projektören i de studerade projekten. Intervjuer har exempelvis skett med 

projekteringsledare, produktionsledare, uppdragsledare samt KMA-samordnare (kvalitets-, 

miljö-, och arbetsmiljösamordnare).  

Intervjuerna består både av generella och projektspecifika frågor. De generella frågorna syftar 

till att beskriva det som är allmängiltigt i relationen mellan entreprenör och projektör. De 

projektspecifika frågorna har använts för att få mer konkreta synpunkter om relationen mellan 

aktörerna, samt för att kunna se om det finns en gemensam syn på vissa frågor. Intervjuguiden 

till samtliga intervjuer, förutom intervjun med entreprenören i fallstudie 3, återges bilaga 1. 

Denna intervjuguide har till största del använts, även om fokus varierat något beroende på 

vilken befattning de som intervjuats haft, samt beroende på vilka skeden i projekten de 

intervjuade varit delaktiga i. Alla intervjuer pågick i cirka en timme.  

Samtliga intervjuer utom en har varit anonyma för att intervjupersonerna ska kunna tala så fritt 

som möjligt inom samtliga frågeområden. Intervjupersonerna beskrivs i denna studie endast 

som entreprenör eller projektör. Den enda intervju som inte varit anonym är intervjun med 

entreprenören i fallstudie 3. Eftersom det vid övriga intervjuer rådde stor förvirring om 

begreppet partnering, tycktes det intressant att redovisa hur NCC, som är det av de stora 

svenska byggföretagen som satsat mest på partnering, ser på arbetsformen. Denna intervju har 

granskats och godkänts av den intervjuade och finns bifogad i bilaga 2. 

ÖVRIG GRANSKNING AV PROJEKTEN 

I fallstudie 1 och 2 har förutom intervjuer även övrig granskning skett för att få en bättre 

förståelse om projekten och hur aktörerna arbetar. Med övrig granskning avses exempelvis 

följande dokumentation som undersökts: uppdragsbeskrivningar, uppdragsplaner, 

gränsdragningslistor, dokumentadministration, CAD-manualer osv. I fallstudie 1 närvarade 

författaren vid ett erfarenhetsåterföringsmöte hos projektören. Detta möte var i huvudsak 

internt, men inledningsvis deltog även en representant från entreprenören. 
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FALLSTUDIERNAS VALIDITET 

I fallstudierna är det Sweco som benämns projektör, genom sin roll som ansvarig 

byggnadskonstruktör i samtliga tre projekt. Detta innebär två svagheter gällande relevansen. 

Den första svagheten är att fallstudierna endast behandlar relationen mellan entreprenör och en 

typ av projektör, nämligen konstruktören. Detta trots att studien behandlar samverkan mellan 

entreprenör och samtliga tekniska konsulter (projektörer). Andra projektörer som exempelvis 

el- och VVS-projektör har alltså inte intervjuats.  

Den andra svagheten är att konstruktören varit samma företag i samtliga fallstudier. Detta gör 

att studien främst blir giltig för Sweco, vilket i och för sig är naturligt eftersom examensarbetet 

utförts i samarbete med dem. För att undvika att studien skulle bli allt för specifik för Sweco och 

konstruktörer har både generella och projektspecifika frågor ställts i intervjuerna.  

FALLSTUDIERNAS RELIABILITET 

Fallstudiernas tillförlitlighet är starkt sammankopplat med antalet genomförda intervjuer. Totalt 

genomfördes tio stycken intervjuer i denna studie. 

Risk finns alltid att de intervjuade tolkas fel. För att undvika detta föregicks intervjustudien av 

en litteraturstudie. Samtliga intervjuer spelades in för att undvika missförstånd, alternativt att 

intressant information skulle missats om anteckningar istället förts under intervjuerna. 

Kritik som kan riktas mot examensarbetets reliabilitet är att studiens externa handledare är en 

av de personer som intervjuats. Eftersom handledaren hade en ledande roll i en av fallstudierna, 

bedömdes hans synpunkter vara intressanta för studien. Handledaren har dock inte varit med 

och utformat intervjuguiden.  

1.7.3 ANALYSMETOD 

I analysen besvaras studiens centrala frågeställningar utifrån litteraturstudien och fallstudierna. 

Under studiens gång har bearbetning av insamlat material kontinuerligt utförts. I analysen 

behandlas inte bara de centrala frågeställningarna, utan även skillnader och likheter mellan 

fallstudierna, liksom skillnader och likheter mellan litteraturen och fallstudierna 
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2. LITTERATURSTUDIE 

Följande kapitel beskriver vad litteraturen säger angående samverkan mellan entreprenör och 

projektör i totalentreprenader. För att underlätta för läsaren är litteraturstudien uppdelad i 

detta examensarbetes fyra huvudområden. 

2.1 SAMVERKAN OCH RELATION 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund och förståelse om vilka delar i branschen som anses 

vara viktiga att utveckla. Hur denna utveckling ska ske beskrivs i det kommande kapitlet 2.1.3 

Rekommendationer för ökad samverkan i byggbranschen. 

2.1.1 BYGGBRANSCHENS BEHOV AV SAMVERKAN 

Efter en granskning av diverse litteratur är det uppenbart att byggbranschen är i stort behov av 

att utvecklas. Nedan listade problem är återkommande och beskrivs inte minst i de utredningar 

som tillsatts av den svenska regeringen och Sveriges Byggindustrier under 2000-talet: 

− Konservativ bransch 

− Kortsiktiga ekonomiska intressen 

− Höga byggkostnader 

− Dåliga relationer mellan beställare, konsult och entreprenör 

− Bristande kommunikation och informationsutbyte mellan aktörer och olika skeden 

− Ändrings- och tilläggsarbeten blir dyra och leder till konflikter 

− Låg arbetstillfredsställelse och stress 

− Bristfälligt lärande och erfarenhetsåterföring 

Den senaste utredningen om den svenska byggbranschen som tillsatts av regeringen resulterade 

i Statskontorets rapport Sega gubbar? Rapporten från 2009 är en uppföljning av 

Byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar! från 2002. Båda rapporterna behandlar 

samma områden som bland annat; konkurrens, byggkostnader, byggfel och utbildning. 

Slutsatserna är överlag negativa och tyder på att utvecklingen inom de studerade områdena går 

sakta, om det överhuvudtaget sker någon utveckling. Nedan återges några av slutsatserna från 

den senaste utredningen:  

− Byggfelen anses ha ökat 

− Incitamenten är låga för effektivisering, kompetenshöjning och utveckling  

− Otydlig efterfrågan och lågt omvandlingstryck leder till långsam förändringsbenägenhet  

− Arbetsmarknadens parter har olika utgångspunkter, de borde kunna sträva mot 

gemensamma mål och lösningar 

− Branschens förändringsarbete har inte påverkat byggkostnaderna och produktiviteten  
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Enligt Statskontoret (2009) är problembilden i princip densamma nu som i början av 2000-talet. 

Som förklaringar till varför branschen inte utvecklats nämns brister i ledarskap, kommunikation 

och erfarenhetsåterföring. Andra förklaringar är att byggbranschen har brister när det gäller att 

vidareutbilda personal och ta lärdom från forskning. Som förklaring till att andelen byggfel anses 

ha ökat anges; ändrade krav under processen, pressad byggtider, oprövad byggteknik, 

kommunikationsproblem och dålig erfarenhetsåterföring.  

Gabrielsson och Lutz (2002) konstaterar att byggbranschen har; låg produktivitet, hög 

resursförbrukning, hög miljöpåverkan och hög kostnadsutveckling i jämförelse med annan 

industri. Som förklaring nämns byggbranschens statiska konkurrens. De olika företagen 

levererar liknande produkter och vinster upprätthålls genom prisökningar, istället för 

effektivisering och innovationer. Författarna beskriver sammanfattningsvis att byggsektorn är 

konservativ och fientlig till konkurrens. 

Andersson, Aspling och Johansson (2003) beskriver även de en rad problem i byggbranschen. 

Författarna anser att nuvarande upphandlingssystem och arbetsformer kännetecknas av 

konflikter och motsättningar till följd av att gemensamma mål saknas. För att effektiviteten ska 

kunna höjas krävs att alla aktörer i branschen tar större ansvar för hela processen och inte bara 

ser till sin egen del. Författarna konstaterar att systematiserat lärande och erfarenhetsåterföring 

mellan olika projekt är ett måste för att kunna utveckla branschen. J. Borgbrant (2003) beskriver 

att kontrakt och upphandlingsformer är ett område där byggbranschen har dålig kunskap och 

måste utvecklas. Upphandlingsformerna reglerar främst ansvar och ekonomisk risk. Kontrakten 

utformas utifrån ansvarsperspektiv istället för att fokusera på hur de inblandade parterna ska 

kunna utvecklas. De kontrakt som skrivs anses främja delar av byggprocessen på bekostnad av 

helheten.  

 

 

 

Figur 3 Några av många rapporter som tagits fram i utredningar beställda av den svenska 
regeringen och Sveriges Byggindustrier under 2000-talet. 
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2.1.2 ENTREPRENÖRENS OCH PROJEKTÖRERNAS BEHOV AV SAMVERKAN 

Det finns olika uppfattningar knutna till byggbranschens roller och aktörer. Uppfattningar gäller 

exempelvis kompetens, personliga egenskaper och vilka åsikter aktörerna har i olika frågor. Det 

finns en samsyn mellan entreprenörer och projektörer om att de flesta problemen i byggandet 

kan hänföras till projekteringen. Åsikterna går dock isär när det gäller hur dessa problem ska 

åtgärdas. Projektörerna hävdar att projekteringen inte ges tillräckligt med resurser (tid och 

pengar), för att kunna prestera handlingar med hög kvalitet. Dessutom vill projektörerna ha 

tillbaka kontakten med produktionen, se kapitel 2.2.3 Delaktighet. Entreprenörerna å sin sida 

menar att problemen med bristande kvalitet i handlingarna, bör lösas genom att 

entreprenörerna får större möjlighet att styra projekteringen. Entreprenörerna anser även att 

projektörerna har för dålig kunskap om hur deras lösningar fungerar i praktiken. (Kadefors, A. 

1996)   

”Vi har ju haft entreprenader med 41 olika väggtyper. De har säkert haft någon tanke 

med det, att byggnadens ska optimeras på något sätt. Varje vägg för sig är ju 

optimerad, men hur de tänkt att detta ska administreras på ett bygge, det vet jag inte”.  

- Entreprenör (Josephson & Suakkoriipi 2009, s. 31) 

Att projektörerna inte ges tillräckligt med resurser är återkommande i litteraturen. 

Projektörerna upphandlas av tradition efter lägsta pris och inte efter kompetens, viket de själva 

upplever som ett stort problem. Att projektörer upphandlas på pris istället för prestation, leder 

till kortsiktigt tänkande och splittrade projektorganisationer. (Carlsson, B. 2006)  

Josephson och Suakkoriipi (2009) anser att långsiktiga relationer måste eftersträvas för att 

kunna sänka de totala byggkostnaderna. I en av deras studier följdes upphandlingsprocessen i 

ett 175 miljoner kronors bostadsprojekt som skulle utföras på totalentreprenad. I projektet 

användes en öppen konkurrensutsatt upphandling i två steg. Det första steget var beställarens 

upphandling av entreprenören och det andra steget var entreprenörens upphandling av sina 

leverantörer (projektörer, underentreprenörer m fl.). Totalt identifierades 588 företag som 

medverkat i anbudsprocessen. Majoriteten (65 %) av de kostnader som totalt lades ner i 

upphandlingsprocessen, tillhörde de ”förlorande” företagen. Dessa företag som deltagit i 

upphandlingen, men inte blivit upphandlade, får utgifter som måste tjänas in i andra projekt. 

Författarna poängterar att konkurrens är viktigt, men att mycket pengar skulle gå att spara på 

långsiktiga relationer mellan aktörerna. 

Att samverkan mellan de olika aktörerna är viktig råder det ingen tvekan om. I normala projekt 

köper entreprenören in varor och tjänster för 75-80% av projektets omsättning. Detta visar att 

leverantörernas och däribland projektörernas prestationer är helt avgörande för projektets 

slutresultat. (Josephson & Suakkoriipi 2009).  
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Figur 4 beskriver ett annat allmänt känt samband som visar på hur viktig entreprenörens 

samverkan med projektörerna är. Möjligheten att påverka är som högst i de tidiga skedena, när 

kostnaden för projektet fortfarande är låga. Nästa kapitel beskriver hur samverkan ska kunna bli 

bättre mellan branschens aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Kostnad kontra möjligheten att påverka (Figur hämtad från: http://boverket.se/Global 
/Webbokhandel/Dokument/2009/Skarpning_pa_gang_i_byggsektorn.pdf) 
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2.1.3 REKOMMENDATIONER FÖR ÖKAD SAMVERKAN I BYGGBRANSCHEN 

Förbättrad samverkan mellan parterna i byggprocessen har varit fokus för utvecklings- och 

förändringsarbetet under senare år. De vanligaste rekommendationerna för ökad samverkan, är 

nya arbetsformer och då främst partnering. Begreppet partnering ses ofta som synonymt med 

samverkan och framförs ofta som lösningen på många av branschens problem. Till följd av detta 

handlar en stor del av detta kapitel om just partnering. Kapitlet avslutas med övriga 

rekommendationer som beskrivs i litteraturen, men som inte inryms i begreppet partnering.  

MÖJLIGHETER MED PARTNERING 

Från och med mitten av 1990-talet har intresset internationellt ökat för att arbeta mer 

samarbetsinriktat i byggprojekt. Arbetsformen har främst blivit populär i Storbritannien, USA 

och Australien, men har även fått stor uppmärksamhet i Norge och Danmark. I Sverige har 

partnering inte slagit igenom på samma sätt, men allt fler projekt bedrivs idag med någon form 

av partnering.  

Orsaken till varför partnering blivit populärt är främst att branschens aktörer vill finna 

lösningar på de problem som bland annat beskrivs i kapitel 2.1.1 Byggbranschens behov av 

samverkan. Anledningen till att arbetsformen blivit populär just i Storbritannien, USA och 

Australien, är att konflikter där normalt löses av jurister genom skiljedom, medling eller 

domstolsförfarande. Förfaranden som ofta blir mycket dyra för företagen. I Sverige går sällan 

konflikter till skiljedom eller domstol. Med hjälp av de standardavtal som finns (AB-systemet) 

löser aktörerna istället konflikterna själva i normala fall, vilket kan ses som en förklaring till att 

arbetsformen inte slagit igenom på motsvarande sätt i Sverige. (Kadefors, A. 2006)  

Definitionen av partnering varierar och någon entydig definition finns inte. Partnering anses inte 

vara någon ny entreprenadform, utan snarare en ny arbetsform. Partnering brukar delas upp i 

projektpartnering som gäller ett projekt, och strategisk partnering som är en lägre relation 

mellan olika aktörer. I denna studie avses projektpartnering.  

A. Kadefors (2006) beskriver att syftet med partnering är att uppnå ökad måluppfyllelse, 

kostnadseffektivitet, kortare projekttider och förbättrade relationer. Att strukturera och 

formalisera samarbetet anses vara fundamentalt. För att lyckas med partnering är en viktig 

faktor att det finns ett stöd från ledningen över den operativa projektledningen. Partnering ses 

också som lösningen på det entreprenörerna sedan länge velat ha. Nämligen långvariga 

kundrelationer där entreprenörerna blir upphandlade i ett tidigt skede och inte endast efter 

pris.  

J. Söderberg (2005) förklarar partnering som ett strukturerat sätt att skapa samarbete mellan 

byggprocessens olika aktörer. Samarbetet kräver ett gott förtroende mellan parterna, vilket 

bland annat skapas genom öppet redovisad bokföring.  
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A.

Åtgärder för att bygga 
relationer mellan de 

medverkande

B.

Formulering av 
gemensamma process- och 
relationsorienterande mål 
(utöver de för tid, kvalitet och kostnad)

C.

System för uppföljning av 
mål och mätning av 

förbättringar

D.

System för problem- och 
konflikthantering

Trots att partnering inte har någon entydig definition, finns det några beståndsdelar som är 

gemensamma för partneringprojekt. A. Kadefors (2006) rubricerar dessa enligt Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Centrala beståndsdelar i partnering enligt A. Kadefors (2006) 

Partnering handlar till stor del om att skapa en attityd till övriga parter som innebär att det finns 

ett ömsesidigt förtroende. De räcker inte med att skapa gemensamma mål, först måste det 

skapas en relation (beståndsdel A). En viktig förutsättning för att bygga relationer är att välja ut 

rätt personer. I partneringprojekt anses det krävas högre kompetens gällande fackkunskaper 

och social förmåga, jämfört med traditionella projekt.  

De workshops som hålls anses vara en viktig del för att bygga relationer och skapa en gemensam 

projektkultur. Projektets inledande workshop innehåller ofta moment som 

teambuildingövningar, rollspel, diskussion av målsättningar och motsättningar, m.m. Vid 

workshopen utformas också en partneringdeklaration som är en avsiktsförklaring för att 

uttrycka vad projektet ska uppnå och hur det ska ske. Uppföljande workshops hålls var tredje till 

fjärde månad under projektets gång för att följa upp partneringdeklarationen. I projektets 

slutskede hålls en avslutande workshop för uppföljning av partneringdeklarationen och 

erfarenhetsåterföring av projektet som helhet. (Kadefors, A. 2006) 

Beståndsdel B som innebär att utforma gemensamma process- och relationsorienterande mål 

syftar till att skapa en ”win-win-situation”. Parterna ska uppleva att deras individuella mål 

uppnås genom att de gemensamma målen uppfylls. Att hitta bra gemensamma mål kan vara 

svårt, vissa hävdar emellertid att själva målformuleringsprocessen är viktigare än just målen. I 

processen skapas nämligen ofta en förståelse för de andra parternas situation, behov och 

intressen. Målen formuleras i en partneringdeklaration. För att stärka fokus på de gemensamma 
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målen används ofta ekonomiska incitament. En vanlig lösning är att parterna efter avslutat 

projekt delar på den ekonomiska vinst eller förlust som uppstått. (Kadefors, A. 2006) 

Beståndsdel C ”system för uppföljning av mål och mätning av förbättringar” syftar till att följa 

upp målsättningen i partneringdeklarationen. De mål som går att mäta jämförs med tidigare 

mätningar, mätningar i andra projekt, samt med nyckeltal för exempelvis kundtillfredsställelse, 

säkerhet, lönsamhet osv. Förutom de konkreta målen som går att mäta sker uppföljning även av 

projektets mjuka parametrar, exempelvis hur parterna upplever att kommunikationen fungerar. 

Parterna får på detta sätt feedback på sitt agerande med hänsyn till samverkan och relationer. 

Uppföljningen av dessa parametrar sker genom workshops, där varje aktör har en representant 

som sitter med och diskuterar frågor av denna typ. Uppföljning kan även ske genom enkäter där 

de inblandade får beskriva hur de uppfattar projektet. (Kadefors, A. 2006) 

Den avlutande beståndsdelen ”system för problem- och konflikthantering” syftar till att lösa 

problem och konflikter på så låg organisationsnivå och så snabbt som möjligt. Systemet för 

problem- och konflikthantering består ofta både av förebyggande åtgärder och av åtgärder för 

att lösa problem och konflikter som trots allt uppstår. De förebyggande åtgärderna består främst 

av att risker fördelas lika mellan de inblandade parterna. Andra förebyggande moment är 

utbildning och övningar för att bygga upp förtroende mellan parterna. Vissa problem och 

konflikter uppstår dock alltid i byggprojekt. För att undvika att konflikterna växer, arbetar man i 

partnering ofta med team på olika konfliktlösningsnivåer i organisationerna. Exempel på 

nivåerna är teknisk nivå, projektledningsnivå och högsta ledningsnivå, se Figur 6. För de olika 

nivåerna anges tidsintervaller då problemet eller konflikten ska ha lösts, annars skickas 

frågorna vidare till nästa nivå. Normala tidsintervaller är 2-7 dagar. (Kadefors, A. 2006) 

 

 

Figur 6 Konfliktlösningsnivåer i partneringprojekt 
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PROBLEM MED PARTNERING 

Många byggherrar är kritiskt inställda till partnering eftersom de tvivlar på möjligheten att 

uppnå tillräcklig kvalitets- och kostnadsstyrning med mer öppna avtalsrelationer. Byggherrarna 

är rädda för att släppa kontrollen över projekteringen och minska priskonkurrensen. En vanlig 

uppfattning bland byggherrarna är nämligen att effektivitet uppnås genom konkurrens. Andra 

hinder för partnering, förutom den okunskap som idag råder om arbetsformen, är de direkta 

kostnaderna som uppstår. Dels uppstår kostnader i samband med teambuildingprocessen, 

exempelvis för konferenslokaler och föreläsare. Dels kan även upphandlingskostnaderna öka 

eftersom hänsyn ska tas till andra aspekter än pris. Projekteringen kan bli dyrare i 

partneringprojekt till följd av ökad kreativitet och ökat antal idéer som måste utredas. 

Företrädarna för partnering hävdar dock att dessa kostnader bör ses som en omfördelning av 

resurser. Högre kostnader i projektens tidiga skeden sparas in längre fram i projektet. (Kadefors, 

A. 2006) 

Ett annat problem med partnering är att arbetssättet främst tillämpas mellan beställare och 

entreprenör, även om grundtanken innebär att fler aktörer ska vara inblandade i 

partneringsamarbetet. I Storbritannien har partnering främst skett mellan byggherre och 

entreprenör. Projektörerna har dock involverats i teambuildingprocessen som leverantör åt 

byggherren eller entreprenören. I Danmark har däremot projektörerna fått en större del i 

partneringprojekten och där ses de ofta som en part på samma nivå som byggherren och 

entreprenören (Kadefors, A. 2006).  

Josephson och Suakkoriipi (2009) beskriver att många entreprenörer argumenterar för att de 

uppnår bäst slutresultat om de får utföra sina projekt i förtroende, exempelvis partnering. Detta 

verkar dock vara affärsrelaterat eftersom samma entreprenörer anser att det är bäst att 

upphandla sina egna leverantörer till lägsta pris. 

”I anbudsskedet tar vi ofta in en mängd olika priser på samma byggdelar, vilket kräver 

mycket tid för att skicka ut förfrågningar. Om vi istället hade ingått partneringavtal 

med diverse underentreprenörer hade vi kanske inte behövt gå ut så brett vid en 

förfrågan. Genom att skapa en trygghet i ett sådant samarbete, hade troligtvis 

underentreprenörerna tillsammans med oss hittat ett konkurrenskraftigt anbud. 

Denna form används en del mellan oss och våra beställare, men inte mellan oss och 

våra underentreprenörer”.  

- Entreprenör (Josephson & Suakkoriipi 2009, s. 33) 
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ÖVRIGA REKOMMENDATIONER FÖR ÖKAD SAMVERKAN 

En stor del av de rekommendationer för ökad samverkan som syns i modern litteratur handlar 

om partnering, men det finns andra rekommendationer som är värda att belysa.  

Andersson, Aspling och Johansson (2003) ger en rad förslag för hur en utveckling av branschen 

ska kunna ske. De förslag som riktar sig till företagen är bland annat: 

- Utbyta idéer samt sprida goda erfarenheter genom olika nätverk 

- Investera i medarbetares kompetensutveckling 

- Tillsätta en styrgrupp för att utforma ett program för hur förbättringar och förnyelse ska 

kunna ske 

- Ta initiativ till samarbete med högskolor och universitet 

J. Borgbrant (2003) anser att branschen i större utsträckning måste ta till vara på samtliga 

aktörers kompetens. De tidiga aktörerna som byggherrar och projektörer måste i större 

utsträckning involveras i samtliga delar av produktionen. Nya samarbetsformer som fokuserar 

på samverkan mellan aktörerna i syfte att uppnå en bättre slutprodukt krävs. De gränssnitt som 

finns mellan olika skeden och aktörer i byggprocessen måste tydliggöras för att minska 

missförstånd och felaktig hantering. Detta bör ske genom avtal, ritningar, muntliga uppgörelser 

och sedvanlig yrkesutövning, men även med hjälp av olika IT-verktyg.  

Carlsson och Josephson (2001) undersökte drygt 30 olika förbättringsåtgärder för att utveckla 

byggprocessen. De förbättringsförslag som ansågs vara viktigast enligt deras studie var att: 

- Välja ut personer för uppdraget efter kompetens och inte efter pengar   

- Ordna med samordningsmöte inför varje skedesstart   

- Trycka hårdare på programskedet 

- Låta fler projektörer delta i programskedet i komplicerade projekt  

- Låta byggherren ta ansvar för att definiera produkten   

- Ta processen med nyttjaren på större allvar    
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2.2 ARBETSPROCESS OCH ORGANISATION 

Följande kapitel syftar till att ge läsare en förståelse för hur byggprocessen bedrivs hos 

entreprenörer och projektörer vid totalentreprenader. Kapitlet behandlar till stor del 

grundläggande fakta som kan uppfattas som självklarheter för den insatte.  

Totalentreprenad innebär att byggherren endast upphandlar en entreprenör (totalentreprenör) 

som ansvarar både för projektering och för produktion, se Figur 7. Entreprenören som oftast är 

en byggentreprenör, har ansvar för att byggnadsverket ska uppfylla de funktionskrav som 

byggherren beskrivit i ett byggnadsprogram. Som hjälp vid framtagandet av 

byggnadsprogrammet upphandlar byggherren projektörer, om denna kompetens inte finns i 

byggherreorganisationen.  När programhandlingarna är klara upphandlas totalentreprenören 

oftast till fast pris.  

Ibland vill byggherren ha större del i projekteringen än i normalfallet. Byggherren kan 

exempelvis projektera systemhandlingar och påbörja detaljutformningen innan han upphandlar 

totalentreprenör. Beställaren har på så sätt styrt slutresultatet i större utsträckning, detta 

tillvägagångssätt kallas styrd totalentreprenad. Hårt styrda totalentreprenader gränsar till 

generalentreprenaden där samtliga krav är preciserade av byggherren.  

Efter att totalentreprenören blivit upphandlad, upphandlar denne i sin tur sina projektörer. I 

undantagsfall har entreprenören egna projektörer, dessa projekt ingår ej i denna studie. 

Totalentreprenören kan välja att upphandla de projektörer som utfört programhandlingarna åt 

byggherren, eller välja att upphandla nya projektörer för system- och bygghandlingarna. Övriga 

projektörer i projektet upphandlas av underentreprenörerna. 

 

Figur 7 Organisation vid totalentreprenad 
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Det finns en rad fördelar med totalentreprenaden som entreprenadform. Nordstrand och Révai 

(2002) poängterar främst att tid kan sparas genom att projektering och produktion kan pågå 

tidsöverlappande. Dessutom kan entreprenörens samlade kunskaper om hur man genomför ett 

bygge tillföras. Entreprenadformen anses även underlätta erfarenhetsåterföringen från 

produktionen till projektörerna under byggtiden. 

B. Råsled (1990) framför att totalentreprenad bör väljas när byggherren är ute efter en låg 

totalkostnad och ett säkert pris. En annan av totalentreprenadens fördelar är att incitament 

saknas för att söka fel och skriva avvikelserapporter. I utförandeentreprenader beskrivs ofta att 

entreprenörerna söker ändrings- och tilläggsarbeten för att kunna ta mer betalt av byggherren. I 

totalentreprenaden saknas dessa ekonomiska drivkrafter eftersom entreprenören åtagit sig att 

leverera funktion, istället för utförande enligt ritningar upprättade av byggherreorganisationen.   

2.2.1 BYGGPROCESSEN 

Byggprocessen vid en totalentreprenad kännetecknas främst av att projektering och produktion 

sker tidöverlappande. Detta innebär att produktionen kan påbörjas innan hela byggnaden är 

färdigprojekterad, vilket inte är fallet i utförandeentreprenader där entreprenören upphandlas 

först när bygghandlingarna är framtagna. Nedan följer en kort beskrivning som syftar till att ge 

en överblick av byggprocessens olika skeden i en totalentreprenad, se Figur 8. I de olika skedena 

beskrivs vanliga moment för entreprenören och projektören. 

Figur 8 Byggprocessens olika skeden. Grön pil = Utförs av projektör, Blå pil = Utförs av entreprenör 

FÖRSTUDIE 

Förstudien utförs av den som ämnar uppföra ett byggnadsverk (byggherren), ofta tillsammans 

med upphandlad arkitekt och eventuellt tillsammans med andra projektörer. Förstudien ligger 

till grund för programskedet och består av projektformulering, inventering av förutsättningar, 

studier av möjligheter och hinder, beskrivning av den tänkta verksamheten osv. De moment 

byggherren utför under förstudien är bland annat att identifiera projektets mål, omfattning och 

genomförandestrategier. Byggherren och arkitekten uppskattar tid, lönsamhet och resurser för 

projektet. De tar även fram en översiktlig verksamhetsbeskrivning. Förstudien avslutas med att 

beslut tas om projektet ska gå vidare till programskede eller avbrytas. 

PROGRAMSKEDET 

Även i programskedet jobbar byggherren mycket tillsammans med arkitekten. Projektörer som 

exempelvis konstruktör, el och VVS får dock en viktigare roll i detta skede. I 
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byggnadsprogrammet definieras slutproduktens mål, krav och egenskaper. Handlingarna bygger 

på information från förstudiens verksamhetsbeskrivning som nu kompletteras med 

lokalprogram, byggnadsprogram, gestaltningsprogram osv. Samtliga delar av förstudien förfinas 

för att få en noggrannare uppskattning av tid, kostnad och resurser. I detta skede kan även krav 

redovisas översiktligt tillsammans med alternativa lösningar, dessa brukar betecknas 

förslagshandlingar. Framtagande av förslagshandlingar beskrivs i viss litteratur som ett separat 

skede. I totalentreprenader används ofta byggnadsprogrammet som underlag för byggherrens 

upphandling av entreprenör (totalentreprenör).  

Moment för projektören under programskedet är bland annat: 

- Utveckla beskrivningar och skisser från förstudien 

- Ta fram övergripande ritningar 

- Upprätta riskanalyser 

SYSTEMHANDLINGSSKEDET 

Från och med systemhandlingsskedet är det normalt entreprenören som tar över ansvaret för 

produktframställningen i totalentreprenader. Entreprenören upphandlar nu egna projektörer. I 

systemhandlingsskedet fastställs produktens standard och funktioner utifrån 

byggnadsprogrammet samtidig som de tekniska lösningarna väljs. Projekteringsledaren som 

ofta är anställd av entreprenören i totalentreprenader har nu en viktig roll eftersom denne 

ansvarar för samordning och styrning av alla de olika projektörernas arbete.  

Moment för entreprenören under systemhandlingsskedet är bland annat: 

- Genomföra uppstartsmöte med inblandade aktörer 

- Upprätta projekterings- och beskedstidplan 

- Skapa gränsdragningslistor för projektets olika moment 

- Genomföra förberedande produktionsplanering 

- Upprätta organisationsplan och befattningsbeskrivningar  

- Upphandla ytterligare projektörer inför bygghandlingsskedet 

Moment för projektören under systemhandlingsskedet är bland annat: 

- Redovisa samordning i form av situationsplaner, planritningar, typsektioner m.m. 

- Redovisa installationer i tekniska program, precisera systemval, ta fram flödesscheman  

- Ta fram kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplaner  
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BYGGHANDLINGSSKEDET 

I bygghandlingsskedet utvecklas systemhandlingarna till bygghandlingar, vilket är de handlingar 

som är juridiskt bindande och byggs efter. Vid totalentreprenader sker ofta en stor del av 

bygghandlingsskedet och produktionsskedet tidsöverlappande. Entreprenören arbetar nu 

mycket med planering som exempelvis tidplanering, arbetsplatsplanering och 

etableringsplanering. 

Moment för entreprenören under bygghandlingsskedet är bland annat: 

- Bestämma önskad omfattning och redovisningsnivå för bygghandlingarna 

(produktionsanpassning) 

- Arbeta för samordning av den nu snabbt växande projektorganisationen  

- Genomföra återstående produktionsplanering 

- Utarbeta produktionsanpassad budget och rutiner för kostnadsuppföljning  

- Precisera hantering av handlingar, ritningsstatus, PM-hantering, ritningsformat, 

beskedshantering m.m. 

Moment för projektören under bygghandlingsskedet är bland annat: 

- Ta fram bygghandlingar i den redovisningsnivå som entreprenören önskar 

- Upprätta granskningsrutiner 

- Dokumentera och distribuera ändringar inom projekteringsgruppen 

- Delta vid konstruktionsgenomgångar 

PRODUKTIONSSKEDET 

Under produktionsskedet utformar entreprenören produkten utifrån de bygghandlingar som 

projektörerna tagit fram. Entreprenörer arbetar nu mycket med styrning av tid, ekonomi, 

kvalitet och miljö. Eftersom bygghandlingar tas fram tidsöverlappande med produktionen ställs 

höga krav på beskedshantering och dokumentation av beslut. De ändringar i produktionen som 

kräver förändringar i handlingarna ska dokumenteras och distribueras enligt förbestämda 

rutiner.  

Moment för entreprenören under produktionsskedet är bland annat: 

- Kalla till startmöte för att uppnå en smidig produktion  

- Upprätta rutiner för utskick av reviderings-PM och reviderade handlingar 

- Granska och följa upp riskanalyser samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner 

- Besikta och dokumentera byggdelar som byggs in, genomföra egenkontroller 

Moment för projektören under produktionsskedet är bland annat: 

- Ta fram bygghandlingar enligt ritningsleveransplan 

- Dokumentera och distribuera ändringar inom projekteringsgruppen 

- Delta vid konstruktionsgenomgångar 
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PROVNING OCH BESIKTNING 

Efter driftsättning, provning och injustering av de olika installationssystemen sker samordnad 

provning för att kontrollera att de olika systemen samverkar. Slutbesiktningen syftar till att 

undersöka om utförandet överstämmer mot kontraktet. Vid slutbesiktning granskas även 

genomförda egenkontroller och kvalitetskontroller, för att kunna godkänna de olika 

entreprenaderna. Projektörerna deltar normalt inte i besiktningsskedet. 

Moment för entreprenören under provning och besiktning är bland annat: 

- Genomföra förbesiktningar och fortlöpande besiktningar 

- Genomföra samordnad provning, funktionsprovning och utbildning av driftpersonal 

- Åtgärda anmärkningar från slutbesiktning 

Moment för projektören under provning är bland annat: 

- Upprätta relationshandlingar 

- Upprätta underlag för drift och skötselrutiner 

- Efter överenskommelse eventuellt delta i samordnad provning 

AVSLUTNINGSSKEDET 

Projektet anses avslutat då utförandet godkänts och byggnadsverket överlämnats till 

byggherren. Som en del av överlämningen igår en stor mängd dokumentation, som är viktig för 

den fortsatta förvaltningen. Entreprenörens projektchef upprättar en slutrapport med 

verifikation och dokumentation av projektresultaten som byggherren ska godkänna. 

Avslutningsvis bör även lärdomar sammanfattas i syfte att överföra erfarenheter till kommande 

projekt. 

Moment för entreprenören under avslutningsskedet är bland annat: 

- Upprätta slutrapport till byggherren  

- Genomföra möte där de betydande aktörerna sammanfattar lärdomar och erfarenheter 

- Överlämna drift- och skötselrutiner till byggherren 

- Avsluta kontrakt med underentreprenörer och leverantörer 

Moment för projektören under avslutningsskedet är bland annat: 

- Genomföra intern erfarenhetsåterföring 

- Delta vid extern erfarenhetsåterföring 

- Slutföra kvarstående ekonomisk reglering  

  



 

 
 

26 
 

VD/regionchef/

avdelningschef

KMA-samordnare

Projektchef

Produktionsledare Projekteringsledare

2.2.2 ORGANISATION  

I följande kapitel beskrivs hur entreprenören och projektörerna organiserar sig i de byggprojekt 

som avses i detta examensarbete. De ledande funktionerna beskrivs kortfattat utifrån vilka 

arbetsuppgifter som ingår i respektive yrkesroll. Notera dock att många företag i byggbranschen 

använder olika benämningar på de olika befattningarna.   

LEDANDE ROLLER I ENTREPRENÖRENS PROJKETORGANISATION 

Entreprenörens organisation är i regel starkt decentraliserad till följd av att varje projekt utgör 

fristående resultatenheter. VD, region-, eller avdelningschef har den högsta befattningen och är 

den som delegerar ansvar och befogenheter till projektchefen. Projektchefen ansvarar för det 

enskilda projektets resultat avseende teknik och ekonomi.  Som hjälp har projektchefen en 

projekteringsledare som ansvarar för projekteringen och en produktionsledare som ansvarar 

för produktionen. Samtliga dessa roller har stöd av en KMA-samordnare i frågor som berör 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö, se Figur 9. 

 

 

 

 

Figur 9 Ledande roller i entreprenörens projektorganisation 

VD/region-/avd.chef Entreprenörens yttersta ansvariga ombud som har rätt att beordra 

respektive godkänna beslut med större ekonomisk påverkan. 

Upprättar tillsammans med beställaren och projektchefen en 

uppdragsbeskrivning med ansvar, befogenheter, mål osv. för 

uppdraget. VD/region-/avdelningschef ansvarar även för 

kundrelationer och personal.  

Projektchef Entreprenörens projektledare som ansvarar för projektet från 

uppstart till överlämning. Projektchefen arbetar tillsammans med 

VD/region-/avdelningschef med kontraktsfrågor och 

affärsöverenskommelser som rör byggherre och 

underentreprenörer. Ansvarar för att projektets resultat avseende 

teknik och ekonomi. Sköter tillsammans med VD/region-

/avdelningschef personalplaneringen i projektet.  
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Projekteringsledare Delprojektledare som ansvarar för projekteringen. Ansvarar för 

samordning och styrning av projektörernas arbete. Arbetar utifrån 

projektchefens tekniska och ekonomiska mål. I totalentreprenaden 

finns projekteringsledaren normalt i entreprenörsledet, denna roll 

kan dock innehas av en extern aktör.  

Produktionsledare Delprojektledare som ansvarar för produktionen. Ansvarar för att 

produktionen utförs inom ramen för budget och tidplan. Leder 

arbetet ute på byggarbetsplatsen avseende resurser, miljö- och 

kvalitetssäkring, arbetsmiljö, m.m. Ansvarar även för samordningen 

av underentreprenörer. Benämns ibland platschef, byggledare eller 

produktionschef. 

KMA-samordnare  Ansvarar för samordning av kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöfrågor. 

Har en stödjande funktion vid bland annat upphandling och 

produktionsförberedelser. Kommunicerar krav inom KMA-området 

till upphandlade projektörer. Ansvarar för att rutiner och åtaganden 

enligt de interna ledningssystemen efterföljs.  

  



 

 
 

28 
 

VD/regionchef/

avdelningschef

KMA-samordnare

Uppdragsledare

Deluppdragsledare

LEDANDE ROLLER I PROJEKTÖRERNAS PROJEKTORGANISATION 

Projektörernas organisation har i regel färre nivåer än entreprenörernas organisationer. 

VD/region-/avdelningschef delegerar ansvar och befogenheter till en uppdragsledare. I stora 

projekt har uppdragsledaren i sin tur deluppdragsledare som ansvarar för olika delar av 

projektörens åtagande. Under dessa jobbar övriga medarbetare i en omfattning som beror på 

storleken av uppdraget, se Figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Ledande roller i projektörernas projektorganisation 

VD/region-/avd.chef Projektörens yttersta ansvariga ombud som har rätt att beordra 

respektive godkänna beslut med större ekonomisk påverkan. 

Upprättar tillsammans med beställaren och uppdragsledaren en 

uppdragsbeskrivning med ansvar, befogenheter, mål osv. för 

uppdraget. VD/region-/avdelningschef ansvarar även för 

kundrelationer och personal.  

Uppdragsledare Projektörens projektledare, tillika ansvarig handlägggare, som 

ansvarar för projektet från uppstart till överlämning. 

Uppdragsledaren är den som främst sköter kontakten med 

projekteringsledaren och övriga projektörer, ibland med hjälp av 

deluppdragsledare. 

Deluppdragsledare Delprojektledare som ansvarar för en viss del av projektörens 

åtagande. 

KMA-samordnare Ansvarar för samordning av kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöfrågor. 

Ser till att krav inom KMA-området som entreprenören ställer 

uppnås. Ansvarar för att rutiner och åtaganden enligt de interna 

ledningssystemen efterföljs. 
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2.2.3 DELAKTIGHET  

I följande kapitel beskrivs entreprenörens respektive projektörens delaktighet i varandras 

arbete i totalentreprenader. 

ENTREPRENÖRERNAS DELAKTIGHET I PROJEKTERINGEN 

I totalentreprenaden är entreprenören projektörens beställare. För att uppnå en god 

projektering där entreprenören får tillfredställande och produktionsanpassade handlingar, styrs 

projektörerna på en rad olika sätt. Projektörerna styrs i första hand av kontrakt, budget, 

projekteringstidplan och möten.  

Förutom dessa styrmedel finns en rad olika styrsätt som används för att projekteringen ska 

kunna planeras, ledas och följas upp. Projekteringsanvisningar används här som ett 

samlingsnamn på all den dokumentation som syftar till att underlätta samverkan mellan 

aktörerna. En stor del av dessa anvisningar sammanfattas normalt i en uppdragsbeskrivning. 

Nedan anges de projekteringsanvisningar som normalt förekommer: 

- Allmän information om projektet (ex. förutsättningar, förhållningssätt, mål) 

- Organisationsplaner och befattningsbeskrivningar 

- Gränsdragningslista 

- Program, förtydliganden och kravspecifikationer 

- Förteckning över gällande regler och föreskrifter från myndigheter och beställare 

- Etapp- och skedesindelning 

- Ritningsinstruktioner/ritningsdistribution (ex skalor, måttsättning, ritningsnumrering)  

- Tidplaner och ritningsleveransplan  

- Dokument-, IT- och CAD-manual 

- Distributions- och kontaktlistor 

- Standardblanketter (exempelvis ÄTA-hantering, avvikelsehantering) 

- Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning (ex. revisionsplan) 

- Informationsstyrning (ex. mötesbeskrivningar) 

- Ekonomistyrning (ex. betalningsplaner, budgetuppföljning) 

- Riskinventering (ex. riskanalys) 

All den styrning som beskrivits ovan är hjälpmedel för att skapa rutiner och uppnå ordning och 

reda i projekten. Styrsystemet är främst beskrivande och samordnande på ett stödjande sätt, 

istället för att bestå av regler och kontroll på ett beslutsfattande sätt. Projekteringsledaren är 

den som ansvarar för att upprätta projekteringsanvisningarna. Detta tillsammans med 

projekteringsledarens ansvar som beskrevs i föregående kapitel, ställer höga krav på denna roll. 

Projekteringsledaren beskrivs som en person som bör vara kreatör, arbetare, fixare, 

administratör, lyssnare och informatör i en person. (Birgersson & Spets 2005)  
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PROJEKTÖRERNAS DELAKTIGHET I PRODUKTIONEN 

Förr i tiden var ofta en del av projektörernas uppdrag att övervaka arbetets utförande ute på 

byggarbetsplatsen. Detta förändrades dock från och med 1960- och 1970-talen, då det blev 

vanligt att byggherrarna anställde egna kontrollanter och byggledare. Ett skäl till detta sades 

vara att byggherrarna ville undvika att projektörerna skulle dölja de fel, som de själva gjort i 

handlingarna. Ett annat skäl sades vara att byggherrarnas förtroende för entreprenörerna 

minskat. I takt med det minskade förtroendet, utvecklades kontrollantens uppgifter mer mot att 

vara ”polis”, till skillnad från tiden då projektörerna var kontrollanter och hade en mer 

rådgivande funktion ute på byggarbetsplatsen. (Forsberg, S. 1990)  

Idag är det ovanligt att projektörerna deltar i produktionen. Det förekommer i några få 

byggprojekt att projektörerna arbetar ute i gemensamma projektkontor, för att komma närmare 

produktionen. Josephson och Lindahl (2002) utvärderade arbetssättet med gemensamt 

projektkontor vid uppförandet av Hotel Gothia Towers i Göteborg. Samtliga deltagare ansåg att 

arbetssättet var bra. Projektkontoret ansågs även vara en förutsättning för att klara tidplanen, 

som bedömdes vara hårt pressad. De fördelar med gemensamt projektkontor som framkom var: 

- Närheten mellan entreprenören och projektörer gav korta beslutsvägar 

- Närheten till byggarbetsplatsen gjorde att projektörerna fick bra kontakt med 

produktionen 

- Projektörerna utvecklade närmare relationer till varandra och övriga inblandade 

- Entreprenören och projektörerna utvecklade en stor del ny kunskap 

- Lärande och erfarenhetsåterföringen mellan projektering och produktion blev bättre  

De nackdelar med gemensamt projektkontor som framkom var: 

- Risk för projektblindhet och att projektet isolerar sig 

- Risk att tappa kontakt med hemmakontoret och dess utveckling 

- Vissa projektörer upplevde att de saknade erfarna kollegor som normalt sett fanns att 

rådfråga vid arbete på hemmakontoret 

- Mindre beslut dokumenterades inte, vilket ledde till problem senare i processen 

- Störningar genom närheten till byggarbetsplatsen upplevdes kunna ge 

effektivitetsförluster 

Studiens intervjuer visade att den totala projektkostnaden bör vara minst 100 miljoner kronor, 

och att den enskilde projektörens arbete måste omfatta minst en månad, för att fördelarna ska 

överväga nackdelarna med ett gemensamt projektkontor. De flesta projektörer tyckte att en 

tredjedel av deras arbetstid på årsbasis, skulle vara lämpligt att arbeta ute på projektkontor. 

Extra viktigt ansågs projektörernas medverkan vara vid ombyggnation. (Josephson & Lindahl 

2002)  
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S. Forsberg (1990) påvisar att projektörsmedverkan kan förbättra byggprocessen och minska de 

kunskapstapp som vanligtvis uppstår mellan projektering och produktion, se Figur 11.  

 
Figur 11 Kunskap med och utan projektörsmedverkan Källa figur: (Forsberg, S. 1990, s. 39) 

S. Forsberg (1990) hävdar att en ökad projektörsmedverkan skapar projektörer som känner 

engagemang och ansvar för byggnadsverket och inte bara för ritningarna. Det leder till bättre 

kvalitet och automatisk erfarenhetsåterföring. De fördelar som projektörsmedverkan ansågs ge 

var: 

- Bättre möjlighet att utreda oklarheter i handlingarna 

- Möjlighet att snabbt lösa samordningsbrister  

- Lättare att överföra de intentioner som är svåra att förklara med ritningar och text 

- Förbättrad anpassning efter entreprenörens egna system och produkter 

(produktionsanpassning) 

- Bättre erfarenhetsåterföring 

Överlag ansåg samtliga aktörer att ökad projektörsmedverkan var bra, men en rad problem 

påtalades: 

- Vem ska betala för projektörsmedverkan? 

- Juridik kring entreprenad- och ersättningsformer försvårar ökad projektörsmedverkan 

- Projektörerna behövs inte i vanliga byggen, endast vid ombyggnation 

- Projektörerna har utvecklats till många och smala specialister. Det går inte att ha alla 

dem springandes runt på bygget 

- De som kontrollerar byggnationen ska vara neutrala och inte känna till något om bygget 

- Dilemmat att de projektörer som är erfarna är för dyra för konsultföretagen att ha ute på 

byggarbetsplatsen, samtidigt som de projektörer som behöver komma ut och lära sig är 

för oerfarna för att kunna bidra med nyttig information till beställare/entreprenören  
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Enligt S. Forsberg (1990) framkom det inget som tydde på att projektörsmedverkan förekom i 

större utsträckning i totalentreprenader än i övriga entreprenadformer. De försök som gjorts för 

att få projektörsmedverkan i totalentreprenader, var upprättande av gemensamma 

projektkontor i några få projekt. Liksom Josephson och Lindahl (2002) konstaterade S. Forsberg 

(1990) att projektkontoren visat sig vara värdefulla. Totalentreprenaden ansågs dock ha vissa 

nackdelar när det gällde att öka projektörsmedverkan ute på byggarbetsplatserna. 

Totalentreprenader ansågs bland annat leda till mer stressat arbete, vilket gör att det inte fanns 

tid för projektörsmedverkan i någon större utsträckning.  

Idag är det i stort sett ingen debatt om projektörernas delaktighet ute i produktionen, i alla fall 

om man ser till den litteratur som beskriver hur byggbranschen ska utvecklas. Begrepp som 

kommunikation, informationsutbyte, lärande och erfarenhetsåterföring är betydligt mer 

aktuella. Om dessa handlar litteraturstudiens avslutande kapitel. 
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2.3 KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE 

Varje byggprojekt är unikt och de produkter som skapas ute på byggarbetsplatsen är ofta 

komplexa. Detta ställer höga krav på god kommunikation mellan olika aktörer och individer. Att 

det brister i kommunikationen och att information missuppfattas är vanligt. Detta påtalas ofta 

som ett av byggbranschens huvudproblem. (Josephson & Suakkoriipi 2009) 

Kortare byggtider har gjort att projektering och produktion allt mer börjat överlappa varandra. 

Detta har lett till utökad kommunikation i dubbla riktningar, till skillnad från den tidigare 

”stafettpinneprincipen”, då kommunikationen var enkelriktad och skedde vid 

överlämningstillfällena. Framtiden kommer att ställa högre krav på kommunikation i och med 

att allt fler aktörer med specialkunskap kommer att delta i projekten. Figur 12 visar en formel 

som kan användas för att räkna ut antalet kommunikationsvägar i ett projekt. Exempelvis ger tio 

inblandade aktörer 45 olika kommunikationsvägar.  
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Figur 12 Formel för uträkning av antal kommunikationsvägar 

2.3.1 HUR SKER KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE  

Med kommunikation och informationsutbyte avses all överföring av sakuppgifter och 

intentioner som sker mellan olika aktörer eller individer. En stor del av detta kapitel i 

litteraturstudien baseras på Carlsson och Josephson (2001) till följd av studiens höga reliabilitet. 

Studien behandlar kommunikation mellan byggbranschens olika aktörer i både total- och 

generalentreprenader. Den höga reliabiliteten baseras på studiens omfattning. Drygt 5500 

kommunikationshändelser som skett mellan byggherre, arkitekt, konstruktör, 

installationskonsult, byggentreprenör och installationsentreprenör har kartlagts. Studien 

omfattar både totalentreprenader och generalentreprenader med en jämn fördelning.  

Studien visar på en varierande mängd kommunikation under projektens tid och olika skeden. I 

de projekt där projektering och produktion sker tidsöverlappande, är det under tiden från att 

produktionen startat, till dess att projekteringen är avklarad, som majoriteten av all 

kommunikation sker. Beträffande kommunikationsmönster i totalentreprenader förekommer en 

omfattande kommunikation mellan projektör och entreprenör. Detta mönster är i princip 

obefintligt vid generalentreprenader. Den totala mängden kommunikation mellan samtliga 

aktörer varierar dock inte mellan de olika entreprenadformerna. (Carlsson & Josephson 2001) 

  



 

 
 

34 
 

Carlsson och Josephson (2001) undersökte orsaker till varför kommunikation sker i 

byggprojekt. Tabell 1 visar den procentuella fördelningen mellan 16 olika orsakskategorier.  

Tabell 1 Orsak till varför kommunikation sker. Fritt ritad från Carlsson och Josephson (2001, s. 53) 

Orsak Andel [%] 

Samordna, planera aktiviteter, tid etc. 17 

Lämna en upplysning/handling 16 

Lämna klarläggande pga. ändrade förutsättningar 11 

Få klarläggande pga. ändrade förutsättningar 11 

Få klarläggande pga. brister, fel i uppgifter, handlingar etc. 9 

Lämna besked – beslut 7 

Få en upplysning, handling 6 

Lämna klarläggande pga. brister/fel i uppgifter, handlingar 6 

Få besked – beslut 6 

Ha kunskapsutbyte med annan kompetens 3 

Påminna 2 

Fastlägga ambitionsnivå 2 

Beställa, avropa varor eller tjänster 1 

Få godkännande 1 

Göra förfrågan på varor eller tjänster 1 

Lämna godkännande 1 

 

Samma kategorier undersöktes utifrån de olika aktörerna. Bland entreprenörerna var följande 

anledningar de vanligaste orsakerna till kommunikation:  

- Samordna, planera aktiviteter, tid etc.   17 % 

- Lämna en upplysning/handling   15 % 

- Lämna klarläggande pga. ändrade förutsättningar 10 % 

- Få klarläggande pga. ändrade förutsättningar   15 % 

- Få klarläggande pga. brister, fel i uppgifter, handlingar etc.  10 % 

Bland projektörerna var det främst kategorierna ”samordning, planering av aktiviteter, tid etc.” 

och ”lämna upplysningar/handlingar” som orsakade kommunikationen. Följande siffror avser 

byggnadskonstruktören: 

- Samordna, planera aktiviteter, tid etc.   24 % 

- Lämna en upplysning/handling   35 % 
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Studien visar att 37 % av all kommunikation handlar om ändringar, fel och brister, främst under 

produktionsskedet. Önskan bland aktörerna är istället att mer kommunikation borde behandla 

”kvalificerade” diskussioner, som exempelvis bestämning av ambitionsnivå och kunskapsutbyte. 

(Carlsson & Josephson 2001) 

Förutom att undersöka orsakerna till kommunikation, undersöktes hur de olika aktörerna 

kommunicerade med varandra. Figur 13 visar de vanligaste kommunikationsmedierna mellan 

aktörerna och användningen av dessa. 

 

 
Figur 13 Kommunikationsmedier och dess användning. Fritt ritad från Carlsson och Josephson 

(2001, s. 61) 

MÖTEN 

Möten är det vanligaste sättet att kommunicera mellan olika aktörer. I byggprojekt hålls en rad 

möten där både entreprenör och projektör deltar. Nedan beskrivs dessa möten kortfattat utifrån 

syfte och vilka som deltar. 

Projektstartmöte: Anordnas för att ge information om projektet och de administrativa 

rutiner som ska gälla. Syftar exempelvis till att beskriva 

organisation, informationsutbyte, kvalitetssystem, 

myndighetskontakter, m.m. Leds normalt av entreprenörens 

projektchef.  

CAD-samordningsmöte: Anordnas för samordning av CAD-arbetet mellan entreprenören och 

anlitade projektörer. Syftar till att gå igenom administrativa rutiner 

och informera projektörerna om CAD-manualen. 

A-möte: Projekteringsmöte för samordning mellan byggherre och 

entreprenör. Det förekommer att projektören deltar för att 

informera om viss aspekt, men normalt deltar inte denne på mötet. 
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Syftar till att gå igenom projektläget ifråga om tid och budget. Sker 

med jämna intervall och leds normalt av entreprenörens 

projektchef.  

B-möte:  Projekteringsmöte för samordning mellan entreprenör, beställare 

och projektör. Syftar till att gå igenom projektläget ifråga om tid och 

budget. Syftar även till att sprida information från A-möte. Sker med 

jämna intervall och leds normalt av projekteringsledare.  

C-möte: Projekteringsmöte för funktionell och teknisk samordning mellan 

entreprenör och berörda projektörer. Syftar till att behandla de 

tekniska systemens utformning, disposition av 

installationsutrymmen, byggnadstekniska lösningar m.m. Sker med 

jämna intervall och leds normalt av projekteringsledare.  

D-möte: Projekteringsmöte för att lösa vissa problem inom ett visst område. 

Anordnas mellan projektörer och specialister vid behov. Beslut om 

att D-möte ska hållas tas på C-möte och redovisas till 

projekteringsledaren.  

Erfarenhetsmöte:  Se kapitel 2.4.2 Erfarenhetsåterföring. 

TELEFON OCH E-MAIL 

K. Berglund (2008) har studerat kommunikation mellan olika projektörer. Ingen av de 

intervjuade personerna i studien ansåg att åtkomsten via telefon eller e-mail, var något problem. 

De framkom att vissa ansåg att det tog onödigt låg tid innan e-mail besvarades. Deltagare ansåg 

emellertid att det var upp till de själva att ta kontakt via telefon, när arbetet krävde snabbare 

svar. Telefon och ofta även e-mail är en form av direktkontakt mellan två personer. Denna 

direktkontakt ansågs både positiv och negativ. De som hävdade att direktkontakt var 

problematiskt, menade att informationen inte spreds vidare till övriga berörda. De som var 

positivt inställda hävdade att direktkontakten var bra och poängterade att de normalt sett ändå 

fick alldeles för mycket information. 

PROJEKTSERVER 

Under 2000-talet har utvecklingen och användandet av IT-hjälpmedel snabbt utvecklats inom 

byggbranschen. Aktörernas syn på att arbeta med databaser varierar. Bland de problem som 

nämns är risken för att aktörerna använder gamla versioner av ritningar återkommande. Enligt 

aktörerna uppstår det mer sällan fel vid användandet av databaser, men när det uppstår fel är de 

i regel större. (Carlsson B. 2006) 

Josephson och Suakkoriipi (2009) konstaterar att majoriteten av personerna i deras studie anser 

att de verktyg och system som finns för informationshantering är nyttiga. De problem som 
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framkommer i denna studie är den tid som åtgår då nya personer ska lära sig hantera nya 

verktyg i varje nytt projekt.  

ÖVRIGT INFORMATIONSUTBYTE 

Förutom de kommunikationsmedier som nämnts ovan, sker även kommunikation mellan 

entreprenör och projektör genom skriftligt informationsutbyte. Detta sker främst genom:  

- Fråga-/svarsblankett 

- Kontrollantmeddelande 

- Entreprenörmeddelande 

- Brev 

- Protokoll 

- Avvikelserapport 

- Skisser 

- Beskrivningar 

Josephson och Suakkoriipi (2009) undersökte mängden olika dokument som tas fram i ett 

byggprojekt. En entreprenör fick uppgiften att lista alla olika typer av dokument som de totalt 

kom i kontakt med under ett projekt. Summan uppgick till 121 olika typer av dokument, många 

av dessa upprättas dessutom flera gånger under projektet, exempelvis byggmötesprotokoll. 

Majoriteten av dokumenten ansågs ha stor eller medelstor nytta, det fanns dock 18 

dokumenttyper som ansågs ge liten nytta, se Tabell 2. Författarna påpekar innebörden att i varje 

projekt undersöka vilka dokument som kan uteslutas och vilka som kan samordnas. 

Tabell 2 Antalet dokument klassade efter nytta och arbetsinsats. Fritt ritad från Josephson och 
Suakkoriipi (2009, s. 38)  
 Låg arbetsinsats Medel arbetsinsats Hög arbetsinsats 

Stor nytta 32 20 19 

Medelstor nytta 11 17 4 

Liten nytta 12 3 3 
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2.3.2 PROBLEM MED KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE 

De främsta bristerna i kommunikationen upplevs vara mellan projekteringsskedet och 

produktionsskedet. Varken pengar eller tid avsätts för att överföra projektörernas tankar och 

idéer till byggskedet. Redovisningsgraden upplevs ha minskat i handlingar, vilket leder till 

onödigt många fel i produktionsskedet. (Carlsson & Josephson 2001) 

Carlsson och Josephson (2001) visar att det som styr kommunikationens utseende främst är 

programarbetets kvalitet (anser byggherre och byggentreprenör), samt tidspressen (anser 

projektörerna). Det två största problemen enligt studien är att programarbetet inte är färdigt 

när projekteringen startar, vilket leder till ökad kommunikation i såväl projekterings- som 

produktionsskede. Dessutom ökar andelen kommunikation till följd av ändringar, fel och brister. 

I studien låg ändrade förutsättningar bakom 22 % av all kommunikation, fel och brister svarade 

för 14 %, se Tabell 3 och 4. Deltagarna upplever att det blir en stor del onödig kommunikation i 

projektens intensiva delar. Tidspressen i projekteringsskedet leder till minskad kvalitet, medan 

tidspressen i produktionsskedet leder till ökade resursinsatser per producerad enhet.  

Tabell 3 Ursprung för kommunikationshändelser som sker under produktionsskedet och är orsakade 
av ändrade förutsättningar. Fritt ritad från Carlsson och Josephson (2001, s. 58) 

Kommunikation under produktionsskedet som orsakats av ändrade 
förutsättningar under… 

Andel [%] 

…programskede 12 

…projekteringsskede 31 

…produktionsskede 57 
 

Tabell 4 Ursprung för kommunikationshändelser som sker under produktionsskedet och är orsakade 
av fel och brister. Fritt ritad från Carlsson och Josephson (2001, s. 59) 

Kommunikation under produktionsskedet som orsakats av fel och brister 
under… 

Andel [%] 

…programskede 3 

…projekteringsskede 58 

…produktionsskede 39 
 

61 % av all kommunikation under produktionsskedet orsakas alltså av fel och brister som 

uppstått i projektens tidiga skeden (program- och projekteringsskedet). 

 Samtliga intervjuade ansåg att individens förhållningssätt är en avgörande faktor för hur 

kommunikation fungerar. Problem uppstår i kommunikationen pga. dålig personkemi eller ett 

icke flexibelt förhållningssätt. Eftersom kommunikationen påverkar kvalitén i projekteringen, 

anses aktörernas förmåga att socialt integrera avgörande. Ett bra samarbete och god stämning 

mellan aktörerna anses leda till ökad motivation, vilket i sin tur kan leda till att prestationerna 

höjs.  
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Aktörerna efterlyser ett öppnare och mer flexibelt förhållningssätt till varandra. De bör i större 

utsträckning lyssna till varandras åsikter och sätta sig in dessa. Största problemet med detta 

upplevs vara att nya projekt innebar nya projektdeltagare, vilket kräver att nya relationer 

ständigt måste skapas. (Carlsson & Josephson 2001) 

Många tjänstemän är mer eller mindre frustrerade över hur möten planeras och genomförs. 

Mängden och längden på mötena anses vara det största problemet. Många upplever att de sitter 

på långa möten trots att det som är relevant för dem behandlas på några minuter. De klagas även 

på hur få som kommer i tid till möten. (Josephson & Suakkoriipi 2009) 

Vad gäller hantering av e-mail är det inte ”skräpmailen” som anses var det största problemet, 

utan istället de e-mail som måste öppnas och läsas, innan det framgår att innehållet är oväsentlig 

för personen i fråga. Många tjänstemän upplever också att så snabbt det plingar till i datorn 

måste de avbryta sitt pågående arbete för att läsa de e-mail som mottagits. (Josephson & 

Suakkoriipi 2009) 

2.3.3 REKOMMENDATIONER FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE  

Josephson och Suakkoriipi (2009) rekommenderar långsiktiga relationer som lösningen på 

många problem i byggbranschen, däribland kommunikation. Långsiktiga relationer gör att tid 

för att lära känna varandra, samt antalet missförstånd minskar. Tiden för att lära sig beställarens 

eller entreprenörens system, exempelvis projektserver, minskar även när fler projekt utförs 

tillsammans.  

Möten är det vanligaste sättet att kommunicera mellan olika aktörer. Möten anses vara viktiga 

och för att utveckla detta område finns en rad rekommendationer: 

- Överväg om varje möte är nödvändigt 

- Överväg om mötet kan slås ihop med andra möten 

- Begränsa mötestiden, tidsätt gärna dagordningen 

- Utforma protokoll där det framgår vem som ansvarar för en viss fråga, vem som ska 

lämna ett yttrande och när det ska vara klart. 

- Vid oklarheter bör dessa hänvisas till separata möten som berör de inblandade 

personerna 

(Josephson & Suakkoriipi 2009) 

H. Ottosson (2009) poängterar vikten av ett gott mötesklimat. Följande generella regler bör gälla 

på samtliga möten: 

- Gräv inte, se framåt istället och fatta beslut om vad som måste göras 

- Respektera andras åsikter och var lyhörd 

- Låt bli personliga påhopp, tala kort och kärnfullt, avbryt inte andra 

- Se till att yttre störningar ej påverkar mötet, mobiltelefoner etc. 

- Kom i god tid 
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- Visa respekt för det som är konfidentiellt 

För bättre hantering av e-mail bör den som skickar alltid överväga om alla mottagare verkligen 

behöver denna information. Den som skickar bör ställa sig frågan, hur mycket belastar jag 

mottagaren med detta e-mail? För den som tar emot e-mail rekommenderas att läsandet av e-

mail bör begränsas till max ett par gånger om dagen. (Josephson & Suakkoriipi 2009) För att få 

en bättre kommunikation där tid ägnas åt att ”kvalificerade” diskussioner, om exempelvis 

kunskapsutbyte och ambitionsnivå, rekommenderar B. Carlsson (2006) nya arbetsformer som 

exempelvis partnering. På så sätt kan kreativa frågor få större utrymme på bekostnad av 

kommunikation pga. ändringar, fel och brister. Motpartsförhållandet som idag ofta är vanligt, 

ska bytas ut mot gemensamma mål genom att aktörerna sätter sig i samma ”båt”. 
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2.4 LÄRANDE OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING 

Liksom förbättrad kommunikation och informationsutbyte, nämns ofta lärande och 

erfarenhetsåterföring som en av de största utmaningarna för att utveckla byggprocessen. 

Lärande och erfarenhetsåterföring kan ske i tre olika delar; mellan aktörer i ett visst skede, 

mellan aktörer i olika skeden, samt mellan aktörer olika projekt, se Figur 14. 

 

Figur 14 Lärande och erfarenhetsåterföring i tre delar.  

Den skillnad som denna studie gör mellan begreppen lärande och erfarenhetsåterföring är att 

lärande kan ske på alla tänkbara sett, medan erfarenhetsåterföring endast sker genom att titta 

bakåt i tiden och lära av sitt eget eller andras agerande. 

  



 
 

 

2.4.1 LÄRANDE 

En stor del av detta kapitel grundar sig

höga reliabilitet. Den höga reliabiliteten baseras på studiens omfattning. Drygt 700 enkäter från 

deltagare i 47 byggprojekt, samt analys av sex praktikfall ligger till grund för studien. Studien 

använder sig av sju faktorer för att förklarar för

faktorer inryms tre strategier som 

förutsättningar som ligger till grund för lärande,

Figur 15 Strategier - Sju faktorer för att förklara förmågan till lärande i byggprocessen

Den första strategin som presenteras är att medvetet välja en organisation med individer med 

olika bakgrund, värderingar och kunskap, som inte är vana att arbeta med varandra. Den andra 

strategin handlar om att tillåta medarbetarna 

experimentera innebär att i större utsträckning än i traditionella byggprojekt prova nya 

metoder, tekniker och material. Den tredje och sista strategin handlar om att låta meda

nätverka, vilket innebär att möta personer i andra skeden, från andra aktörer och i andra 

projekt. Josephson, Styhre och Wasif (2008)

förutsättningar för lärande, se Figur 

Figur 16 Förutsättningar - Sju faktorer för att förklara förmågan till lärande i byggprocessen
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grundar sig på (Josephson, Styhre & Wasif 2008) till följd av

höga reliabilitet. Den höga reliabiliteten baseras på studiens omfattning. Drygt 700 enkäter från 

deltagare i 47 byggprojekt, samt analys av sex praktikfall ligger till grund för studien. Studien 

använder sig av sju faktorer för att förklarar förmågan till lärande i byggprocessen. Bland dessa 

faktorer inryms tre strategier som medvetet kan väljas för att utveckla lärandet och fyra 

er till grund för lärande, se Figur 15.  

faktorer för att förklara förmågan till lärande i byggprocessen

Den första strategin som presenteras är att medvetet välja en organisation med individer med 

olika bakgrund, värderingar och kunskap, som inte är vana att arbeta med varandra. Den andra 

egin handlar om att tillåta medarbetarna experimentera i större omfattning. Att 

experimentera innebär att i större utsträckning än i traditionella byggprojekt prova nya 

metoder, tekniker och material. Den tredje och sista strategin handlar om att låta meda

nätverka, vilket innebär att möta personer i andra skeden, från andra aktörer och i andra 

Josephson, Styhre och Wasif (2008) presenterar förutom de tre strategierna fyra 

förutsättningar för lärande, se Figur 16.  
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•Experimentera (2)
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•Tydlighet i mål och processer (6)
•Öppenhet och inflytande (7)
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•Process- och produktkomplexitet (5)

•Tydlighet i mål och processer (6)

•Öppenhet och inflytande (7)

 

till följd av studiens 

höga reliabilitet. Den höga reliabiliteten baseras på studiens omfattning. Drygt 700 enkäter från 

deltagare i 47 byggprojekt, samt analys av sex praktikfall ligger till grund för studien. Studien 

mågan till lärande i byggprocessen. Bland dessa 

medvetet kan väljas för att utveckla lärandet och fyra 

 

faktorer för att förklara förmågan till lärande i byggprocessen  

Den första strategin som presenteras är att medvetet välja en organisation med individer med 

olika bakgrund, värderingar och kunskap, som inte är vana att arbeta med varandra. Den andra 

experimentera i större omfattning. Att 
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Den första förutsättningen ledarskap, behandlar hur projektets ledare stödjer 

kompetensutveckling och möten med andra yrkesgrupper. Det ledarskap som eftersträvas 

innebär är en stark betoning på kompetensutveckling, öppenhet för nya idéer, samt stödjande av 

individers lärande. Den andra förutsättningen, komplexitet, berör processen och produkten. 

Komplexiteten leder till ökad benägenhet att söka och tillämpa nya lösningar, vilket medför 

lärande. Komplexa processer och produkter medför också ett stort samordningsbehov, vilket 

leder till ökat utbyte av kunskaper och på så sätt även lärande. Måltydlighet är den tredje 

förutsättningen för lärande. Med måltydlighet avses att mål, krav, organisation och information 

är tydligt definierade, samt att projektledningen är kompetent. Den avslutande förutsättningen 

är öppenhet och inflytande. Den anger hur deltagarna i ett projekt upplever möjligheten till att 

diskutera uppkomna problem och lösningar, samt att alternativa lösningar och arbetssätt 

välkomnas.  

Josephson, Styhre och Wasif (2008) undersökte vidare hur en rad olika aktörer upplevde 

möjligheten till lärande utifrån de sju faktorerna. Måltydlighet och möjligheten att nätverka var 

enligt entreprenörer och projektörer det som ansågs vara de viktigaste faktorerna. Möjligheten 

att experimentera ansågs inte ha samma betydelse. Skillnaden mellan projektörernas synsätt 

och det synsätt som fanns hos entreprenörernas tjänstemän var liten, se Figur 17. 

 

Figur 17 Medelvärde för de sju olika faktorerna. 1 = Håller inte med. 7 = Håller med. Fritt ritad från 
Josephson, Styhre och Wasif (2008, s. 33) 

Beträffande variationen mellan möjligheten till lärande beroende på entreprenadform, 

konstaterar Carlsson och Josephson (2001) att inlärningsgraden är större i totalentreprenad än 

generalentreprenad. Det beror på att kontakterna mellan individer är bredare och sker under 

längre tid, samt att det finns mer tid för reflektion.  
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PROBLEM MED LÄRANDE 

Det finns dock en rad hinder som är mer eller mindre framträdande i de flesta byggprojekt. 

Josephson, Styhre och Wasif (2008) sammanfattar dessa, varav följande hinder är några av de 

viktigaste: 

- Gränsen mellan projekteringsorganisationen och produktionsorganisationen 

- Gränsen mellan organisatoriska nivåer (rådande hierarki) 

- Känslan av att varje projekt är unikt, vilket motverkar viljan att hämta lösningar från 

tidigare projekt 

- Nyckelaktörer upphandlas sent 

- Nyckelpersoner byts ut (byter arbete eller projekt) 

- Det kortsiktiga ekonomiska intresset 

- Den korta tiden och effekten av stress 

- Individens egen attityd och intresse 

Det inledande hindret som behandlar gränsen mellan projekteringsorganisationen och 

produktionsorganisationen, är ett område som är känt sedan länge. Josephson, Styhre och Wasif 

(2008) pekar på ett stort problem vad gäller de två lärandekulturer som de anser råder. Den ena 

kulturen råder hos projektörerna. Projektörerna beskriver att de ständigt söker ny information 

för att vara uppdaterade på exempelvis tekniska lösningar och nya material. De kontaktar ofta 

andra projektörer för att diskutera problem med varandra. Den andra kulturen finns hos 

entreprenörerna, främst hos platschefer men även hos beställare och byggledare. I denna kultur 

anses det vara en svaghet att behöva fråga andra personer om råd, vilket leder till att problemen 

inte diskuteras. 

REKOMMENDATIONER FÖR LÄRANDE 

För att kunna utveckla lärandet i byggprocessen finns en rad rekommendationer enligt 

litteraturen. Aktörerna bör skapa bredare kontakter. Exempelvis nämns problemet att endast 

projektörernas uppdragsledare deltar i gemensamma möten, övriga medarbetare träffas sällan 

och för att utbyta erfarenheter. En annan rekommendation är att skapa stabila 

projektorganisationer. Hög personalomsättning leder till att information går förlorad, vilket 

innebär svårigheter med att få reda på bakgrund till tidigare beslut och ändringar. Det är 

självklart viktigast att just nyckelpersonerna finns kvar under hela projektet. Studien påpekar 

även att den mänskliga kontakten inte får glömmas bort, i och med att ny teknik för exempelvis 

informationsöverföring förbättras. (Josephson, Styhre & Wasif 2008) 
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2.4.2 ERFARENHETSÅTERFÖRING 

De flesta företag inom branschen har någon form av dokumentation, ofta som en del av 

kvalitetssystemet, som beskriver hur erfarenhetsåterföring ska gå till. En åtgärd är att avsluta 

projekt med ett möte som kallas utvärderingsmöte, avslutningsmöte, erfarenhetsmöte, eller 

liknande. Mötet resulterar normalt i en kortare rapport eller protokoll, även om det ibland utförs 

mer omfattande sammanställningar. Denna typ av möte, hädanefter kallat erfarenhetsmöte, sker 

både internt och externt. I detta kapitel avses de externa möten som sker mellan olika aktörer, 

exempelvis mellan entreprenör och projektör.  

Erfarenhetsmöten utförs med huvudsyftet att i öppenhet analysera det genomförda projektet för 

att kunna ta med sig erfarenheter till kommande projekt. För entreprenören är det värdefullt att 

ta tillvara projektörers, underentreprenörers och leverantörers syn på genomförandet.  

Enligt Statskontoret (2009) anser de flesta att det är viktigt att erfarenheter sprids, både inom 

företagen och mellan olika aktörer, för att minska antalet byggfel. I rapporten beskrivs 

erfarenhetsåterföring tillsammans med ledarskap och kommunikation som de områden där 

byggbranschen främst har sina brister. Rapporten påtalar att kontinuerlig erfarenhetsåterföring 

för samtliga inblandade aktörer en viss tid efter att projektet avslutats, främjar kvalitetssäkring. 

PROBLEM MED ERFARENHETSÅTERFÖRING 

Erfarenhetsmötenas kvalitet varierar och att ett möte överhuvudtaget anordnas är ingen 

självklarhet.  

”Att ha en genomgång efter projektets slutförande… det där tror jag är nånting som 

brister i dom flesta fall för då är man redan i nästa projekt”.  

- Entreprenör (Josephson, Styhre & Wasif 2008, s. 18) 

”Att entreprenörer kallar till ett avslutsmöte? Det har skett, det har det gjort, men det 

är väldigt sällan... men det brukar sluta med träffar där vi ger varann oreserverat 

beröm sen är alla glada och nöjda”.  

- Projektör (Josephson, Styhre & Wasif 2008, s. 18) 
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B. Lindkvist (2001) sammanfattar en rad individuella och organisatoriska hinder för 
erfarenhetsåterföring, se Tabell 5. 
 
Tabell 5 Hinder för erfarenhetsåterföring enligt B. Lindkvist (2001) 

Individuella och organisatoriska hinder   

Avsaknad av engagemang, motivation och drivkrafter  

Det existerar former för erfarenhetsåterföring, men dessa utnyttjas inte  

Misstänksamhet för andras erfarenheter, prestige och självtillräcklighet  

Hög arbetsbelastningen/tidsbrist  

Oklara ansvarsförhållandena  

Oklarheten om vad som ska ingå i erfarenhetsåterföringen  

Erfarenhetsåterföringen ingår sällan eller aldrig som ett mål i projektet  

Projektarbetarna går ofta in i nya projekt innan tidigare projekt avslutats  

 

Statskontoret (2009) kritiserar entreprenadföretagen eftersom de sällan tar initiativ till 

erfarenhetsåterföring. Det menar att projektörerna riskerar att förlora mycket erfarenhet och 

att tidigare misstag kommer att upprepas, detta till följd av den generationsväxling som nu sker, 

samtidigt som erfarenhetsåterföringen inte fungerar tillfredställande. Vissa projektörer menar 

att det inte sker någon erfarenhetsåterföring mellan byggentreprenör och projektör 

överhuvudtaget. Projektörerna som deltagit i studien hävdar att en god erfarenhetsåterföring 

skulle leda till att många byggfel skulle kunna åtgärdas redan på ritbordet. 

REKOMMENDATIONER FÖR ERFARENHETSÅTERFÖRING 

För att kunna utveckla erfarenhetsåterföringen i byggprocessen finns en rad rekommendationer 

enligt litteraturen. Det är ett vanligt misstag att bygga upp alltför omfattande rutiner för 

erfarenhetsåterföring. För många företag vore det bättre att fokusera på några få huvudområden 

som exempelvis produkt, kundrelation och egen organisation. En god uppföljning inom dessa 

områden efter avslutat projekt, samt att projektledningen går igenom tidigare uppföljningar i 

inledningen av nya projekt, vore tillräckligt för många företag. (Josephson & Suakkoriipi 2009)  

Josephson, Styhre och Wasif (2008) konstaterar att aktörerna måste genomföra mer 

disciplinerade projektutvärderingar. Studiens rekommendation är att aktörerna noggrannare 

bör tänka igenom vem projektutvärderingen är riktad till och hur den ska kunna användas. 

Lundgren och Peterson (2004) undersökte för- och nackdelar med mer omfattande 

erfarenhetsåterföringssystem i form av IT-verktyg, så kallad digital erfarenhetsåterföring. 

Författarna konstaterar att det är ett stort steg för branschen att gå från den klassiska informella 

erfarenhetsåterföringen, som sker genom samtal och möten mellan olika människor, till en mer 

strukturerad digital erfarenhetsåterföring. Författarna ser digital erfarenhetsåterföring som ett 

måste för att göra dold kunskap synliggjord. Den dolda kunskapen uppstår som en följd av att 

problem diskuteras och löses när de uppstår. Därefter fortsätter arbetet som vanligt, utan att 
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erfarenheten som uppstått till följd av problemet tas tillvara. För att gå över mot en mer 

strukturerad erfarenhetsåterföring anser författarna att det är upp till byggindustrin, att ta fram 

digitala system som fungerar tillfredställande för byggbranschen. Studien som konstaterar 

svårigheterna att få till ett digitalt erfarenhetsåterföringssystem, ger ändå vissa generella 

rekommendationer. Det påpekas att erfarenhetsåterföring måste ses som en naturlig del av 

arbetsrollen för att inte upplevas som tidskrävande. Det måste även finnas information om vilka 

personer som varit delaktiga i tidigare projekts olika delar, för att deltagarna i senare projekt 

ska kunna ta kontakt med enskilda personer i specifika frågor. Författarna rekommenderar att 

det i samtliga projekt ska genomföras minst två erfarenhetsmöten, där det ska ställas krav på att 

alla aktörer deltar aktivt. 

Att genomföra minst två erfarenhetsmöten framgår även i Josephson och Suakkoriipi (2009). 

Studien visar att det från samtliga aktörer i byggskedet önskas mer tid för reflektion. Reflektion 

sker främst i samband med fikapauser, luncher och vid fortbildningskurser. Det är däremot 

sällsynt att reflektion sker organiserat och planerat för att utveckla organisationen. Deras 

rekommendation är att tid för reflektion och erfarenhetsåterföring ska finnas både under 

pågående projekt, och efter avslutat projekt.  

En rekommendation från Statskontoret (2009) är att beställaren bör budgetera för 

erfarenhetsåterföring. Till skillnad från många andra studier rekommenderar Statskontoret att 

en uppföljning bör ske ett år efter avslutat projekt, för att kunna sprida erfarenheter mellan 

samtliga inblandade aktörer. På så sätt kan lärdomar göras även utifrån brukarnas synpunkter, 

samt utifrån eventuella byggfel som upptäckts under byggnadens första år. J. Borgbrant (2003) 

anser att erfarenhetsåterföring måste regleras tydligt i kontrakten med koppling till aktörernas 

kvalitetssystem.  

  



 

 
 

48 
 

3. FALLSTUDIER 

I följande kapitel beskrivs de tre projekt som utgjort fallstudier i detta examensarbete. För 

information om hur fallstudierna är utförda, se kapitel 1.7.2 Fallstudier. 

3.1 FALLSTUDIE 1 SWEDBANK ARENA SOLNA 

Fallstudien avser nybyggnationen av en multiarena för bland annat herrlandslagets 

fotbollslandskamper, konserter, mässor och speedway, se Figur 18. Arenan ska inrymma en 

publikkapacitet på 50 000 åskådare vid fotbollsmatch och 65 000 vid konsert. Arenan byggs som 

femte generationens arena, vilket innebär att det byggs en ny stadsdel runt om arenan. 

Byggnaden anses vara komplex i många avseenden, bland annat pga. att ingen liknande byggnad 

tidigare byggts i Norden, de dåliga markförutsättningarna samt att taket ska vara skjutbart.  

Figur 18 Swedbank Arena Solna (Figur hämtad från: http://svenskfotboll.se) 

BAKGRUND 

Redan under sommaren 2003 påbörjades planer på en ny nationalarena för svenska 

fotbollslandslaget, då med ombyggnation av Råsunda som det främsta alternativet. Sommaren 

2005 påbörjades förprojektering av tre olika alternativ, två förslag gällde ombyggnation av 

Råsunda och ett förslag avsåg en ny arena. I april 2006 beslutade Svenska fotbollsförbundet att 

bygga en ny arena på annan plats än Råsunda. Under 2008 blev finansieringen för arenan klar. 

Samma år presenteras också att Sveriges största köpcentrum och högsta hotell ska byggas vid 

arenan. I maj 2009 kontrakterades PEAB Sverige AB som totalentreprenör, några månader 

senare vann detaljplanen laga kraft. Swedbank Arena beräknas vara klar under hösten 2012. 
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ORGANISATION 

Totalkostnad:   Ca 2,2 miljarder kronor  

Beställare:  Arenabolaget i Solna KB (ägs gemensamt av Svenska 

fotbollsförbundet, Jernhusen, Fabege, Peab AB, Solna 

Stad)  

Totalentreprenör:  Peab Sverige AB 

Projektör (i fallstudien): Sweco Structures AB (Ansvarig konstruktör vid 

framtagande av programhandlingar, systemhandlingar 

och bygghandlingar) 

Upphandling projektör: Upphandling i konkurrens i samtliga skeden. 

Upphandlades av beställaren i programskedet och av 

totalentreprenören i system- och bygghandlingsskedet 

Ersättningsform projektör:  Rörligt arvode mot budget i samliga skeden 

Övrigt: Fallstudien avser grundläggningen av arenan som 

påbörjades i december 2009 och avslutas under 

vår/sommar 2009 

 

I organisationen finns ett partneringavtal mellan beställaren och entreprenören, se Figur 19.  

 

Figur 19 Organisationsschema Swedbank Arena 
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3.2 FALLSTUDIE 2 COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM-

KUNGSHOLMEN 

Fallstudien avser nybyggnationen av amerikanska hotellkedjan Marriotts första hotell i Sverige, 

se Figur 20. Byggnaden har tolv våningar med totalt ca 280 rum. Hotellet är ett av tre projekt 

som Skanska delvis byggt parallellt i kvarteret Snöflingan. De övriga två projekten har varit ett 

egenutvecklat bostadsprojekt med 340 bostadsrätter och en överdäckning av 

Drottningholmsvägen åt Stockholms stad. Hotellet anses vara komplext pga. dess grundläggning 

med pålar i lera, plintar på berg och grundsulor förankrade med nedborrade dragstag i berget. 

Projektet har även ansetts komplext pga. att det utförts parallellt med de två andra projekten 

inom ett litet arbetsområde. 

Figur 20 Courtyard by Marriott Stockholm-Kungsholmen (Figur hämtad från: http://marriott.com) 

BAKGRUND 

Redan 1999 påbörjades de första idéerna om att bygga ett hotell. Till följd av 11 september-

attackerna 2001 minskade dock intresset markant för resande och därmed hotellboende, vilket 

gjorde att ingen operatör för hotellet gick att hitta. Projektet skrinlades fram till 2006 då 

kontrakt skrevs med beställaren. Hösten 2006 påbörjades viss projektering och under december 

kopplades Sweco Structures in i projektet. Projekteringen påbörjade dock inte på riktigt förens 

sommaren 2007, då beställaren skrev kontrakt med operatören Marriott Hotel. I augusti 2007 

hölls startmöte med projektörerna (trots att de flesta då varit aktiva under ett år) och i 

november 2007 påbörjades produktionen som avslutade vid årsskiftet 2009-2010. 
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ORGANISATION 

Totalkostnad:   Ca 410 miljoner kronor 

Beställare:    Faktor Eindom ASA  

Totalentreprenör:  Skanska Sverige AB 

Projektör (i fallstudien): Sweco Structures AB (Ansvarig konstruktör vid 

framtagande av bygghandlingar) 

Upphandling projektör:  Upphandling via referens 

Ersättningsform projektör:  Rörligt arvode mot budget 

 

I organisationen fanns inget partneringavtal, se Figur 21.  

 
 

Figur 21 Organisationsschema Courtyard by Marriott Stockholm-Kungsholmen 
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3.3 FALLSTUDIE 3 HOTEL CLARION ARLANDA 

Fallstudien avser nybyggnationen av hotellkedjan Choice Hotels senaste affärshotell på Arlanda, 

se Figur 22. Hotellet byggs i direkt anslutning till Sky City och terminalerna. Byggnaden är 12 

våningar och ska inrymma drygt 400 rum och en större konferensanläggning. Projektet anses 

vara komplext eftersom det byggs under ordinarie flygplatsverksamhet samtidigt som det är 

trångt på arbetsområdet. Det råder även oklarheter om vad som finns i marken.  

Figur 22 Hotel Clarion Arlanda (Figur hämtad från: http://arosarkitekter.se) 

BAKGRUND 

Efter cirka två års projektering gick Swedavia i början av 2009 ut och frågade vilka 

entreprenörer som var intresserade. Kring årsskiftet kontrakterades NCC som inledde 

projekteringen i januari 2010. De första markarbetena är planerade till juni 2010 och hotellet 

planeras vara klart i november 2012.  

ORGANISATION 

Totalkostnad:   Ca 545 miljoner kronor 

Beställare:    Swedavia (tidigare Luftfartsverket)  

Totalentreprenör:  NCC Construction Sverige AB 

Projektör (i fallstudien): Sweco Structures AB (Ansvarig konstruktör vid 

framtagande av systemhandlingar) 

Upphandling projektör:  Upphandling via referens 

Ersättningsform projektör:  Rörligt arvode mot budget 

 
I projektet finns ett partneringavtal mellan beställare, totalentreprenör och arkitekt. 

Totalentreprenören har i sin tur skrivit totalentreprenadkontrakt med sina underentreprenörer 

inom de stora installationsområdena; el, rör, VVS och sprinkler. Med dessa underentreprenörer 
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har totalentreprenören skrivit partneringavtal, där även underentreprenörernas projektörer 

ingår, se Figur 23. Många av de villkor som finns i partneringavtalet mellan beställare, 

totalentreprenör och arkitekt återfinns i partneringavtalen med underentreprenörerna. De 

aktörer som inte ingår i något partneringavtal är övriga underentreprenörer och de projektörer 

som totalentreprenören direktupphandlat, exempelvis konsulter för konstruktion (Sweco), 

brand, ljud m.m. 

Figur 23 Organisationsschema Hotel Clarion Arlanda 
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4. RESULTAT 

I följande kapitel beskrivs resultaten som framkommit i de tre fallstudierna. De olika frågorna 

som ställts i intervjuerna finns bifogade i Bilaga 1 Intervjuguide. För att underlätta för läsaren är 

resultaten uppdelade i detta examensarbetes fyra huvudområden. 

4.1 SAMVERKAN OCH RELATION 

Majoriteten av de intervjuade anser att en bra relation mellan entreprenör och projektör beror 

på vilka individer de arbetar med och inte deras företagstillhörighet.  

”Det viktiga är inte vad det står på ryggen på konsulten, det viktiga är ju vem och hur 

personen är för att relationen mellan oss ska fungera”.  

- Entreprenör 

Att ha en bra relation mellan entreprenör och projektör anses vara personrelaterat och bygger 

främst på att entreprenörens projekteringsledare och projektörens uppdragsledare har en bra 

personkemi. Det är även viktigt att övriga medarbetare i aktörernas organisationer kan 

samarbeta, men relationen mellan projekteringsledaren och uppdragsledaren ses som ”nyckeln” 

för att uppnå god samverkan.  

En god relation skapas genom att hitta en blandning mellan entreprenörens mer 

kostnadsfokuserade lösningar och projektörernas mer teknikfokuserade lösningar. För att hitta 

denna nivå krävs en öppen dialog där för- och nackdelar kan diskuteras och att båda parter är 

lyhörda. 

”Oftast vill ju en totalentreprenör göra allt så billigt som möjligt. Men det är viktigt att 

de litar på vår tekniska kompetens istället för att de hela tiden säger att vi ska göra 

allting billigare. Det är viktigt att hitta rätt nivå på olika lösningar, de får inte säga att 

allt ska vara så billigt som möjligt och vi får inte ta fram lösningar som blir för dyra”. 

- Projektör 

Hälften av de intervjuade poängterade att de ekonomiska aspekterna är viktiga, alternativt en 

förutsättning, för att skapa en god relation mellan aktörerna. Från projektörshåll anses det vara 

viktigt att ha ekonomiska incitament och/eller en partneringrelation för att bli mer jämställda 

med entreprenören. 

”Det bästa vore om man hade någon form av partneringförhållande eftersom alla 

parter då ligger på samma nivå. I en normal totalentreprenad är vi konsulter som 

vilken leverantör som helst. Vi är jämställda med de som levererar fönster exempelvis”.  

-  Projektör 
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”Vi designar ju byggnadsverken men ibland känns det ändå som att man behandlas 

som vilken leverantör som helst. Det känns väldigt tråkigt att bli behandlad som skräp 

trots alla den kompetens som finns och kunskap som läggs ner”. 

- Projektör 

Övriga åsikter om vad som ansågs viktigt för att skapa en god relation mellan aktörerna var att 

både parterna måste agera proffsigt och prestera vad som förväntas av dem. Exempel på dessa 

åsikter var bland annat att; hålla tider, vara tydlig, ge besked, vara aktiv, leverera och ta ansvar. 

4.1.1 PARTNERING 

Resterande frågor inom området samverkan och relation berörde frågor om partnering. Hälften 

av de intervjuade hade egna erfarenheter av att jobba i projekt där det varit någon form av 

partneringsamarbete. När de intervjuade skulle förklara vad partnering innebär framkom 

många varierande svar. Gemensamt för de flesta var att partnering sågs som någon form av 

utökat samarbete mellan aktörer i byggbranschen, främst mellan beställare och entreprenör. 

Dessutom ansågs partnering innebära någon form av ekonomisk uppgörelse mellan de 

inblandade parterna. Trots att de flesta definierade partnering på vitt skilda sätt och att flera var 

osäkra på hur de skulle förklara begreppet, var nästan alla positivt inställda till arbetsformen.  

”Som jag ser på partnering är det ju mellan beställare och totalentreprenör, men det 

vore ju även intressant att se hur det kunde se ut i relationen mot projektörerna”. 

- Entreprenör 

Bland projektörerna rådde det delade meningar om partneringavtal mellan beställare och 

entreprenör även påverkade projektörerna. De flesta projektörer ansåg att denna typ av 

partnering inte påverkade deras arbete överhuvudtaget. En projektör beskrev emellertid att han 

deltagit ett i projekt med partneringsamarbete mellan beställare och entreprenör som ”smittat” 

av sig på hela organisationen, trots att inget speciellt stod skrivet i kontraktshandlingarna. 

”Partnering fungerar bara för oss om vi får vara med. Det är ju väldigt vanligt att 

entreprenören vill ha partnering med kunden men de vill inte ha med oss”. 

- Projektör 

Efter att de intervjuade fått presentera sin syn på partnering visades punkterna i Figur 24 som A. 

Kadefors (2006) beskriver som centrala beståndsdelar i partnering.

 

Figur 24 Centrala beståndsdelar i partnering enligt A. Kadefors (2006) 
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De intervjuade fick svara på om de ansåg att dessa beståndsdelar fanns med i traditionella 

projekt, och om de ansåg att dessa punkter är viktiga för att skapa bra byggprojekt. Den enda 

punkten som nästan alla ansåg finnas med i traditionella projekt var punkt A som handlar om att 

bygga relationer mellan de medverkade. Här påtalades att startmöte och olika former av kick-off 

var vanliga aktiviteter. Många av de intervjuade blev ställda när de läste punkt B. Vissa kunde 

inte komma på något projekt de medverkat i där mål upprättats utöver de för tid, kvalitet och 

kostnad. Till följd av detta ansågs även punkt C vara något som man inte arbetar med i 

traditionella projekt. Angående punkt D ansåg nästan alla intervjuade att problem- och 

konflikter löses när de uppstår, det finns inga system eller förebyggande åtgärder, även om vissa 

ansåg att det skulle behövas. 

”De pratas mycket om samverkan och man har kick-off och sådant, men så länge som 

en part äger projektet och styr ekonomin kan man skriva massa sådana här punkter, 

det fungerar ändå inte”. 

- Projektör 

Nästan alla intervjuade var positiva till idén med partnering, trots att det rådde en stor 

osäkerhet kring begreppets innebörd. Även under andra delar av intervjun, exempelvis kring 

frågor om kommunikation och erfarenhetsåterföring, nämnde flera personer att partnering 

skulle kunna vara en lösning för att utveckla samverkan  inom dessa områden. Till följd av detta 

utfördes fallstudie 3 för att belysa hur en entreprenör och projektör som är vana att arbeta i 

partneringprojekt ser på arbetsformen. För läsare som är intresserade av entreprenörens syn på 

partnering finns intervjun med svar bifogad i bilaga 2. Till följd av detta beskrivs denne 

entreprenörs svar endast kortfattad i denna resultatdel. Projektet och organisationen i fallstudie 

3 beskrivs i kapitel 3.3 Fallstudie 3 Hotel Clarion Arlanda.  

Entreprenören definierar partnering utifrån tre grundstenar; gemensamma mål, gemensamma 

ekonomiska intressen och gemensamma aktiviteter. Grundtanken är alltså att de olika aktörerna 

ska arbeta för istället för mot varandra. Entreprenören ser stora fördelar med arbetsformen och 

beskriver framförallt att de lyckats genomföra mer lyckade projekt med partnering än med 

traditionella arbetsmetoder. 

I fallstudie 3 är den studerade projektören (konstruktören) direktupphandlad och ingår ej i 

något partneringavtal. Den intervjuade projektören ser ingen skillnad med att jobba i projekt 

där det råder partneringavtal mellan byggherre och entreprenör, om de själva inte får arbeta 

under samma premisser.  

”För vår del ser jag inga fördelar med partnering. Det ska ju vara ett bättre samarbete, 

man ska vara ett team och jobba med istället för mot varandra. Men vi får ju aldrig 

vara med så vi ser inte dessa fördelar”… ”Alla borde ju vara med, det är väl det som är 

tanken, istället för att bara byggherren och entreprenören samarbetar. Jag tror att det 
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skulle bli en helt annan effekt om även vi får större incitament att göra allting så 

effektivt, ekonomiskt och bra som möjligt. Som det är nu har ju vi inga drivkrafter för 

att jobba annorlunda i partneringprojekt än i vanliga projekt”. 

- Projektör 

Projektören anser att arkitekt, konstruktör och de stora installationsprojektörerna borde vara 

med i partneringavtalen. 

”Idag satt jag på ett möte med en beställare där det ska vara partnering. Vi ska göra 

en systemhandling sen ska de upphandla en entreprenör på den. Då ställde jag frågan 

att nu är ju alla vi projektörer med innan entreprenören, då borde ju vi kunna få vara i 

partneringavtalet? Men då tyckte han; nej partnering är mellan beställare och 

entreprenör”. 

- Projektör 

Förutom konstruktören är dock en rad projektörer med i partneringsamarbeten i fallstudie 3. 

Arkitekten är med i det partneringavtal som skrevs mellan beställaren och totalentreprenören. 

Eftersom totalentreprenören upphandlat underentreprenörer inom el, rör, VVS och sprinkler på 

totalentreprenadkontrakt, kommer även deras projektörer med i de partneringavtal som skrivs 

mellan totalentreprenören och underentreprenörerna.  

 

 

  



 

 
 

58 
 

4.2 ARBETSPROCESS OCH ORGANISATION 

Bland de intervjuade är entreprenörerna klart mer positiv inställda till totalentreprenader än 

vad projektörerna är. Entreprenörerna beskriver en rad fördelar, bland annat att 

totalentreprenader innebär större fokus på målet än andra entreprenadformer. Detta nämns 

även av flera projektörer, men de ser detta snarare som något negativt. De anser att det sällan 

finns tid eller pengar för att prova olika lösningar och metoder i totalentreprenader, utan att en 

stor del av deras arbete består av att hålla nere kostnaderna och gå enklaste vägen mot målet. 

Från projektörshåll kommenteras även att det blir ett hårdare ekonomisk klimat i en 

totalentreprenad än i en utförandeentreprenad.  

”I utförandeentreprenad får man som projektör mer svängrum och möjligheter att 

göra utredningar och liknande. I en totalentreprenad så hinner man inte utan man tar 

alltid standardlösningar pga. tidspressen. Man skulle vilja ta fram olika lösningar och 

testa dem mot varandra, men det hinner man tyvärr inte”. 

- Projektör 

”Mot totalentreprenörer blir det ofta mycket förenklingar och produktionsanpassning 

vilket inte är fallet i utförandeentreprenaden, ribban sätts därför lite högre i 

utförandeentreprenaden”. 

- Projektör 

De fördelar projektörerna nämner med totalentreprenader är främst möjligheten att komma 

närmare produktionen, dialogen med entreprenören, samt möjligheten att lära sig mer genom 

uppföljning från entreprenören.  

4.2.1 BYGGPROCESSEN 

Efter att de intervjuade svarat på frågor om organisation gick intervjun över till att behandla 

arbetsprocessen i stora byggprojekt på totalentreprenad. Frågorna delades upp i förprojektering 

och underhandsprojektering, se Figur 25.    

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Projekteringens olika delar 
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FÖRPROJEKTERING 

Flera av de intervjuade påpekar att det viktigaste med förprojekteringen är just att genomföra 

denna fas innan produktionen startar. I fallstudie 2 påpekade projektörerna att det i princip inte 

fanns någon förprojektering när de blev upphandlade för att ta fram bygghandlingar. De stora 

”systemfrågorna” och helheten måste lösas innan underhandsprojekteringen och produktionen 

startar.  

I förprojekteringen anses det viktigt att skapa gemensamma mål så att entreprenören och de 

olika projektörerna drar åt samma håll och mot en gemensam kvalitet. Exempelvis nämns att 

redovisningsnivån varierar mellan de olika projektörerna. En projektör nämner att 

konstruktören i vanliga fall ritar noggranna systemhandlingar, medan installatörerna endast 

projekterar övergripande systemscheman. Projektören anser att detta medför att mycket av 

arbetet skjuts upp till underhandsprojekteringen, där det i normala fall uppstår tidsbrist.  

”Är förprojekteringen planerad och gjord i tid kommer projektet gå bra, annars 

kommer den att hamna i bygghandlingsskedet och då kommer det bli problem”. 

- Projektör 

Som förklaring till varför många viktiga delar av förprojekteringen skjuts upp till 

underhandsprojekteringen nämns ett par orsaker. Två projektörer ger förklaringen att de under 

systemhandlingsskedet inte vet om det kommer att bli något projekt förrän entreprenören är 

upphandlad. I och med detta skjuts många viktiga delar av systemhandlingsskedet upp till 

bygghandlingsskedet då de inblandade vet att de kommer att bli ett projekt. 

”Systemhandlingarna i det här projektet skulle egentligen kunna kallas 

kalkylhandlingar, dvs. att vi projekterar det här för att kolla vad det kommer att kosta, 

sen tar man beslut om detta kommer att byggas eller inte. Eftersom det snarare var 

kalkylhandlingar lämnade man många viktiga delar och nöjde sig med att veta ett 

ungefärligt pris på dem. Man vet vad det kommer att kosta att bygga men man vet inte 

hur man ska bygga det. På detta sätt släpper man många delar av systemhandlingar 

och skjuter över detta till bygghandlingsskedet. Detta hade kanske fungerat om man 

skjutit på tiden då allt skulle vara klart, men det gjorde man inte”.  

- Projektör 

Ett annat problem som tas upp av både entreprenörer och projektörer är brister i 

projekteringstidplanen. Ibland anses tidplanen vara orealistiskt, ibland är styrningen för att 

efterleva tidplanen för dålig och ibland upprättas ingen projekteringstidplan överhuvudtaget. 

”Vi jobbar ju väldigt mycket för att ha bra tidplaner. Vi är väl duktiga på detta under 

produktionen, men i projekteringen är tidplanen ofta väldigt grov från början och det 
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kan den fortsätta vara ända fram tills produktionen börjar. Den borde ju kunna bli 

mer detaljerad i ett tidigare skede”. 

- Entreprenör 

Många av de intervjuade anser att förprojekteringen ofta är problematisk till följd av problem 

som ligger utanför entreprenörens och projektörernas möjlighet att påverka. Exempel på detta 

är politiska beslut samt besked från byggherren som dröjer.  

Gemensamt för fallstudie 1 och 2 är att det anses ha uppstått problem i förprojekteringen till 

följd av underbemanning. Hälften av de intervjuade anser även att en orsak till problemen varit 

att många i projekten varit unga och oerfarna.  

UNDERHANDSPROJEKTERING 

För att uppnå en bra underhandsprojektering påpekar i princip alla intervjuade att 

förprojekteringen måste vara bra. Eftersom förprojekteringen sällan är tillräckligt bra är det 

viktigt att det finns ett glapp mellan det att bygghandlingsskedet påbörjas, till dess att 

produktionen startar. Detta glapp krävs för att projektörerna ska kunna hinna ta fram 

fungerande rutiner för hur de ska arbeta, samtidigt som entreprenörerna måste få tid för 

produktionsförberedelser och inköp. I de flesta projekt anses det inte finnas tillräckligt stort 

glapp, alternativt inget glapp alls, mellan det att bygghandlingarna påbörjas till dess att 

produktionen inleds. För litet glapp påtalas som problem både i fallstudie 1 och 2.  

 ”Det är ju nästan så att idag börjar man bygga innan man vet hur taket ska se ut”. 

- Projektör 

”Eftersom systemhandlingarna ofta är olösta så måste vi ha en viss tid när 

underhandsprojekteringen börjar då vi hinner lösa dessa frågor innan produktionen 

startar. För större projekt tar det en till två månader att hitta rutiner och bestämma 

hur man ska jobba. Ska man exempelvis samla ihop 35 personer tar det tid innan alla 

vet vad och hur de ska göra, det går inte att börja skicka ritningar redan första 

fredagen”. 

- Projektör 

”Det viktigaste är att projektering och produktion inte går parallellt utan att de överlappar 

varandra. Det måste finnas handlingar så att produktionen kan läsa in sig, samma sak gäller ju 

för de projektörer som ligger längre fram i kedjan”. 

- Entreprenör 
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Både i fallstudie 1 och 2 anses underhandsprojekteringen ha varit mer problematisk än i 

normala fall. Detta anses bero på brister i systemhandlingarna och att produktionen påbörjats 

för tidigt. Gemensamt för bägge projekten var att vissa av projektörerna ansåg att deras företag 

varit för dåliga på att säga emot entreprenören och istället levererat handlingar upprättade 

utifrån bristfälliga underlag. 

Orsaken till de problem som uppstod i underhandsprojekteringen i fallstudie 1 ansågs vara: 

- Bristfälliga systemhandlingar 

- Produktionen startade för tidigt (för tätt in på projekteringen) 

- Både projektör och entreprenören har varit underbemannade 

- Ständigt nya förutsättningar 

- Projektören styrdes av entreprenörens produktion istället för att endast styras av 

projekteringsledningen 

- Leverantören av den prefabricerade stommen upphandlades för sent 

Orsaken till de problem som uppstod i underhandsprojekteringen i fallstudie 2 ansågs vara: 

- Systemhandlingar saknades när projektörens arbete med bygghandlingar skulle 

påbörjas 

- Produktionen startade för tidigt (för tätt in på projekteringen) 

- Leverantören av den prefabricerade stommen upphandlades för tidigt  

- Leverantören av den prefabricerade stommen klarade inte av att fullfölja sitt uppdrag 

och fick bytas ut 

- Byggnaden var färdigbyggd innan man visste alla laster (byggnaden fick grundförstärkas 

i efterhand) 

- På ett och samma område byggdes tre olika projekt tidsöverlappande. Hotellet som 

fallstudien beaktade var den byggnad som krävde djupast schaktning eftersom delar av 

hotellet skulle ligga under bostäderna. Eftersom bostäderna såldes tidigt och starten för 

hotellbygget drog ut på tiden, tvingades vissa delar av hotellbygget forceras för att kunna 

börja bygga bostäderna 
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 4.2.2 ORGANISATION 

I relationen mellan entreprenör och projektör sker den mesta kontakten mellan 

projekteringsledaren (som i dessa projekt kommit från entreprenörens organisation) och 

projektörens uppdragsledare. Projektörerna fick i intervjuerna svara på vilka egenskaper de 

anser att en projekteringsledare ska ha. Vid intervjuerna beskrevs denna roll kräva lång 

erfarenhet och vara komplicerad. Projekteringsledaren bör vara lyhörd, ha ”helikopterseende” 

och vara beslutsam. Han/hon ska förstå hela projekteringsprocessen och hur lång tid de olika 

momenten tar. Den som innehar rollen ska vara social och kunna skapa en laganda. Den tekniska 

kompetensen beskrivs som mindre viktig än övriga nämnda egenskaper. 

Vid intervjuerna med ett par projektörer framkom att projekteringsledare i entreprenörens 

organisation vara ett av många karriärsteg och en roll som endast innehas under några få år.  

”De projekteringsledare som entreprenörerna tillsätter internt är ofta bara inne i ett 

naturligt steg i deras karriär. Detta medför att projekteringsledarna idag ofta är 

yngre och om fem år så jobbar de med något annat, vilket gäller i princip alla 

entreprenadföretag. De projekteringsledare som kommer från konsultföretag har 

oftast en större erfarenhet och trygghet eftersom de i regel har stött på liknande 

problem tidigare. I detta projekt är det fyra unga och duktiga personer, men jag lovar 

att de inte jobbar med detta om fem år”. 

- Projektör 

I intervjuerna med entreprenörerna undersöktes deras syn på påståendet att 

projekteringsledare i entreprenörens organisation bara är ett av många karriärsteg och en roll 

som endast innehas under några få år. De flesta entreprenörer ansåg att påstående delvis 

stämmer, de poängterar emellertid att det även finns en hel del rutinerade projekteringsledare i 

deras organisationer. Två av de intervjuade entreprenörerna ansåg att det idag saknas duktiga 

projekteringsledare även i konsulternas organisationer. 

”Det finns nog båda delarna. Det man kan säga är att det finns alltför få riktigt 

duktiga projekteringsledare på marknaden. Både vi entreprenörer, konsulterna och 

beställarorganisationerna är på jakt efter dessa personer”.  

- Entreprenör 

”Det ligger mycket i påståendet även om det är varierar. Det finns ju de som är över 60 

år och håller på och trivs med det där, men det förekommer även som en naturlig del i 

karriärstegen. Rollen har tyvärr ingen status inom vårt företag”.  

- Entreprenör 
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I samband med diskussionen om påstående att projekteringsledare bara är ett steg i karriären 

hos entreprenörer, visade det sig att entreprenören i fallstudie 2 nyligen valt att förändra sin 

organisation. Omorganisationen syftar till att stärka projekteringsledarens roll och utvecklas 

dessa personer kunskapsmässigt. Från att projekteringsledarna tidigare var kopplande till olika 

distrikt, sitter nu alla projekteringsledare i Stockholm tillsammans. Detta ska medföra att det 

blir enklare för projekteringsledarna att ta kontakt och utbyta erfarenheter med varandra. 

Företaget ska nu kunna placera ut projekteringsledare efter vilken erfarenhet de har, ett system 

som företaget sedan tidigare använt för produktionsledare.   

”Nu är vi 20-25 projekteringsledare som sitter i Stockholm, tidigare i mitt distrikt var 

vi en till två stycken. Nu träffar man de andra och det är lättare att kontakta de andra 

om man har några problem. Vi kommer att delas upp i projekteringsledare 1, 2 och 3 

utifrån storleken på projektet. Tidigare hade vi ju bara en till två personer att välja 

på”. 

- Entreprenör  

Entreprenörerna fick svara på vilka egenskaper de anser att projektörernas uppdragsledare ska 

besitta. De intervjuade entreprenörerna menar att uppdragsledaren ska vara lyhörd, 

samarbetsvillig och duktig på att planera. Två entreprenörer poängterar att det är viktigt att 

uppdragsledaren är drivande i olika frågorna och inte bara inväntar att projekteringsledaren 

efterfrågar något.   

”Uppdragsledaren ska ta tag i saker och ting och leverera, men även hjälpa 

projekteringsledaren i de problem som uppstår. Han bör inte bara sitta på möten och 

ta upp problem utan bör även komma med förslag på hur vi ska lösa dem. 

Uppdragsledaren ska driva på och inte sitta och vänta tills nästa möte innan han tar 

upp ett problem, då vill man hellre att han ska ringa om påtala detta, gärna 

tillsammans med en lösning”.   

- Entreprenör 

  



 

 
 

64 
 

4.2.3 DELAKTIGHET 

Det råder delade meningar om entreprenörers och projektörers kunskap om och förståelse av 

varandras arbetssätt. Lika många är de som anser att kunskapen och förståelsen är bra, som de 

som anser att den är dålig. Det råder emellertid en gemensam syn om att aktörerna har mycket 

att lära av varandra. Bland de områden som entreprenörerna ansåg att projektörerna borde 

utvecklas inom nämndes: 

- Upphandlingsförfarande 

- Produktionsmetodik 

- Inköps- och leveranstider  

- Kostnadsmedvetenhet 

Det område som projektörerna ansåg att entreprenörerna borde utvecklas inom var 

projekteringsmetodik. Med projekteringsmetodik avses allt arbete som ligger bakom de färdiga 

handlingarna. En projektör berättade att entreprenörerna har dålig koll på hur ritningar tas 

fram vid 3D projektering. Metodiken att konstruktören först tar fram en basmodell, därefter 

utför detaljmodellering, och sist av allt kan ta fram 2D ritningar ur 3D modellen, är okänt för 

många entreprenörer, se Figur 26.  

”De tror att de kan få pappersritningar då vi håller på med modelleringen. De förstår 

inte hur vi jobbar i 3D projektering… jag har bjudit hit dem för att lära sig, men det 

har inte kommit”.  

- Projektör 

 

 

Figur 26 Skillnad i projekteringsmetodik mellan 2D och 3D projektering 
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Samtliga intervjuade menar att projektörsmedverkan ute på byggarbetsplatsen är sällsynt och 

endast sker i undantagsfall. Projektörerna besöker arbetsplatserna när de blir kallade. De 

intervjuade projektörerna önskar en ökad projektörsmedverkan. De anser att projektörerna 

skulle kunna ha stödjande och kontrollerande funktioner ute i produktionen. De påpekar dock 

att nuvarande arbetsform, med entreprenörens egenkontroller och kontrollanter tillsatta av 

byggherren, är svår att förändra. 

De intervjuade entreprenörerna har en annan uppfattning och anser att projektörerna inte ska 

behöva medverka i produktionen annat än vid viss problemlösning och ombyggnadsprojekt.   

”Egentligen ska projektörerna inte behöva vara ute i produktionen, utan det är ju vid 

speciell problemlösning om saker som missats av oss entreprenörer eller av 

projektörerna själva”.   

- Entreprenör 

Entreprenören i fallstudie 3 är emellertid av en annan uppfattning och ser stora fördelar med att 

ha projektörerna ute i produktionen. Projektörerna anses både kunna ha kontrollerande och 

stödjande funktioner för att se till att intentionerna från handlingarna blir verklighet. 

Entreprenören påpekar dock att det är viktigt med rätt individer för att projektören ska kunna 

bidra i processen. Entreprenörens positiva syn på projektörsmedverkan blir än mer tydlig 

genom att parterna i fallstudie 3 valt att använda gemensamt projektkontor. Kontoret är tänkt 

att inrymma såväl beställare, entreprenör, underentreprenörer och projektörer. 

 Av de intervjuade i fallstudie 1 och 2 är det två personer som har erfarenhet av att jobba i 

gemensamma projektkontor ute vid byggarbetsplatsen. Även om majoriteten inte jobbat med 

samlokalisering tror de flesta att det är ett bra arbetssätt, framförallt i stora byggprojekt. Hälften 

av de intervjuade anser att samlokalisering främst bör användas vid program- och 

systemhandlingsskedet (förprojektering), eftersom det då finns många frågor som fortfarande 

går att påverka. Den andra hälften anser att gemensamma projektkontor främst bör användas i 

bygghandlingsskedet (underhandsprojektering). Anledningen är att det då är viktigt med ett 

nära samarbete mellan entreprenör och projektör för att kunna fokuserar på olika delar av 

detaljprojekteringen utifrån produktionens behov.  

De två som arbetat med gemensamma projektkontor har gjort det i varsitt projekt, båda under 

1,5 års tid. De är positiva till arbetssättet, men anser att 1,5 år är för lång tid. Fördelarna som 

nämns är de korta beslutsvägarna som leder till att snabba beslut kan tas, samt att lärandet 

mellan aktörerna förbättras. De nackdelar som nämns är förlorad kontakt med hemma kontoret, 

förlorad social kontakt, samt att projektören går miste om utbildning och information från 

företaget.  
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4.3 KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE 

En tydlig skillnad i kommunikationen märks i fallstudie 1 och 2. I fallstudie 1 anser 

projektörerna att det varit ett stort problem med kontraorder från entreprenörens organisation. 

Detta beror på att både produktionsledningen och projekteringsledningen kommunicerat med 

projektören, utan att ha pratat ihop sig internt. De intervjuade projektörerna i fallstudie 1 

poängterar att all kommunikation från entreprenörens sida måste gå via deras 

projekteringsledare, se Figur 27. På detta sätt har man arbetat i fallstudie 2 och de enda 

gångerna någon från produktionen kontaktat projektören har varit för frågor av enklare slag, 

exempelvis för tolkning av en ritning.  

”Det fungerar inte om jag vänder mig direkt utan vi måste ju gå den rätta vägen. Det 

händer alltför ofta att när det blir mer folk i ett projekt så börjar vissa gå egna vägar 

och det är väldigt farligt när information inte går via projekteringsledaren”. 

- Entreprenör 

Figur 27 Kommunikation via projekteringsledningen 

I fallstudie 1 framgår det blandade åsikter om antalet personer de haft kontakt med hos 

entreprenören varit lagom. De inblandade i fallstudie 2 upplever att de haft kontakt med lagom 

många. Entreprenörerna har haft kontakt med två till tre personer hos projektören, frånsett 

produktionschefen som skött sin kommunikation via projekteringsledare och 

installationssamordnare. Två entreprenörer anser att en smidig kommunikation uppstår om de 

har kontakt med maximalt två personer hos projektören. Projektörerna i fallstudie 2 har haft 

kontakt med fem till sex personer hos entreprenören vilket anses varit lagom. Flera av de 

intervjuade påpekar att det aldrig fungerar i längden när företag vill att all kommunikation ska 

gå via en person.  

Entreprenören i fallstudie 3 anser att skillnaden mellan kommunikationen i partneringprojekt 

och andra projekt, är att de i partnering jobbar mer med kommunikationsprocessen genom att 

skapa kortare kommunikationsvägar och hitta forum där alla kan komma till tals. 

”I partnering försöker vi komma lite ifrån de raka rapporteringsvägarna. Istället 

försöker vi hitta ett klimat där det sker kommunikation på flera nivåer och det är högt 

i tak”. 

- Entreprenör 
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Resterande frågor inom kommunikation och informationsutbyte syftade till att undersöka hur 

aktörerna upplever du de olika kommunikationsmedierna; möten, telefon, e-mail och 

projektserver.  

De intervjuade beskriver att det normalt sett är många möten och att möten är det viktigaste 

sättet att kommunicera på. De främsta problemen med möten är att de blir för långa, vilket anses 

bero på det höga antalet deltagare. En projektör nämner att eftersom entreprenören har så 

många deltagare på mötena är det ibland svårt att veta vem som frågorna ska ställas till. Samme 

projektör nämner också att problem uppstår när deltagarna från entreprenören inte har pratat 

ihop sig på förhand och lägger fram olika förslag på mötena.  

”Det sitter mycket folk från entreprenören på mötena; arbetschef, projektchef, 

produktionschef, projekteringsledare osv. Kommer entreprenören med tio man drar 

det ut på tiden och jag tycker att många möten har en förmåga att bli ineffektiva och 

tungjobbade. Det kanske vore bättre att entreprenören satt med en gubbe som vi 

konsulter gör, sen kan han kommunicera vidare på samma sätt som vi gör”. 

- Projektör 

”Vad gäller möten ska de ha rätt fokus och rätt frågor ska behandlas av rätt personer. 

Det jag ofta känner när man lämnat lokalen är… vad kom vi egentligen fram till? 

Möten måste vara till för att komma fram till beslut. Ofta känner man att man har lika 

många frågor med sig hem som man hade när man kom dit”.  

- Projektör 

”Problemet med möten är att vi normalt sett sitter alldeles för mycket folk på dem. 

Varför ska både en handläggare och den som ritar sitta med på ett möte? Den som 

ritar öppnar inte käften på hela tiden. Varför ska produktionsledaren sitta med på 

möten när han inte blir utfrågad om någonting? Det är en sjukdom idag att det sitter 

för mycket folk på projekteringsmötena. Jag tror att det skulle vara mycket lättare att 

komma till beslut om det var färre personer på mötena.  

- Entreprenör 

De kommentarer som framkommit angående kommunikation via telefon är att det är snabbt och 

smidigt. De som frågats anser att det ofta är lätt att komma fram via telefon. Problemet är att det 

inte blir några skriftliga noteringar.  

”Telefon är rätt så underskattat. Många skickar iväg mail trots att de skulle gå mycket 

snabbare att få svar via telefon. Många yngre än mig verkar dra sig för att ringa och 

skickar hellre ett mail vilket jag kan tycka är irriterande. Kanske beror det på att de är 

så pass internetvana, inte vet jag”. 

- Entreprenör 
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E-mail är den del av kommunikationen där det i denna studie kommit fram mest åsikter. De 

flesta anser att det skickas för mycket e-mail till för många olika personer. Majoriteten av de 

intervjuade påpekar att det krävs bättre styrning och disciplin av e-post. 

”Det här med e-mail och man skickar så att säga ping-pong-mail är destruktivt. Jag 

kan ju få kopior på mail där man skickat fram och tillbaka 5-6 gånger utan att man 

kommit fram till något. Tänk all den tid det tar att skriva dessa mail”. 

- Projektör 

”E-mail är ju helt fruktansvärt. Detta måste man styra upp väldigt tydligt från början, 

vem ska man skicka till och hur ska det gå till? Det börjar gå mot att man skickar e-

mail till alla, och alla är ansvariga, men ingen vet vem som ska ta hand om det”. 

- Projektör 

”Det är ju ingen nyhet att det blir för mycket e-mail. Både på gott och ont. Men visst 

blir det tungt att sortera när man har 50-60 e-mail på en måndag”. 

- Projektör 

De rekommendationer som framkommit angående e-mailhantering är att e-mail bör skickas till 

så få personer som möjligt för att innehållet ska uppmärksammas. E-mail som endast riktas till 

en person anses fungera bättre eftersom den personen då tar sitt ansvar. När e-mail ska skickas 

till flera personer rekommenderas att kopior skickas till alla utom en som då får ansvaret. 

Rutiner som dessa bör kommuniceras och fastläggas tillsammans med övriga aktörer i projektet. 

Rekommendationer som framkom var att använda andra kommunikationsvägar för att kunna 

minska mängden e-mail. Exempelvis nämndes att kommunikationen istället borde kunna ske 

genom korta arbetsmöten och att projektservrarna borde kunna utnyttjas mer.  

De flesta åsikter om projektservrar är positiva och flera av de intervjuade påpekar att de rent 

generellt borde kunna utnyttjas i större utsträckning. Projektservrar beskrivs av majoriteten 

som ett smidigt sätt att sprida exempelvis ritningar och protokoll. För att projektservern ska 

fungera krävs tydlig styrning av hur användarna ska hantera den och kontinuerligt underhåll. I 

fallstudie 1 påpekar de intervjuade främst problemet med att ha haft två olika projektservrar, 

vilket anses varit tidskrävande.  
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4.4 LÄRANDE OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING 

4.4.1 LÄRANDE 

Bland de intervjuade visade det sig att de finns två olika läger i frågan om hur bra entreprenörer 

och projektörer är på att ge feedback till varandra. Det ena lägret hävdar att det inte sker någon 

feedback överhuvudtaget, medan det andra lägret hävdar att det sker, men endast i form av 

klagomål. De sistnämnda åsikterna kommer framförallt från projektörshåll.  

”Feedback får man ju ganska ofta och det är alltid negativt, ibland är det befogat, men 

man får ju sällan höra någonting positivt eller konstruktivt”. 

- Projektör 

”De är duktiga på att tala om vad vi är dåliga på i alla fall, vi får gott om skäll, 

offentligt utskällning på möten helt enkelt”. 

- Projektör 

De intervjuade anser överlag att de själva är lika dåliga som den andra parten på att ge feedback. 

Flera av de intervjuade efterfrågar mer konstruktiv kritik, samtidigt som de påpekar hur svårt 

det kan vara att förmedla denna typ av åsikter. 

”Det är svårt att ge rätt typ av kritik, det beror ju mycket på vilka personer som man 

är i kontakt med. Kritiken måste ju vara konstruktiv så att personen som får den kan 

lära sig något av den. Det är svårt att ge beröm, det är lättare att säga att något är 

dåligt”. 

- Entreprenör 

”Man bara jobbar och jobbar för att man ska hinna med och då tappar man nog de 

mjuka parametrarna som att man ska uppmuntra varandra osv.”. 

- Entreprenör 

Många påtalar liksom de gjort i andra delar av intervjun, att lärande och erfarenhetsåterföring 

beror mycket på hur bra personkemin är mellan aktörernas ledare. Tidsbrist och avsaknad av 

forum för denna typ av diskussioner nämns som andra förklaringar till att det brister mellan 

aktörerna.  
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4.4.2 ERFARENHETSÅTERFÖRING 

I fallstudie 1 är ett extern erfarenhetsmöte mellan aktörerna planerat efter att grundläggningen 

är klar. Projektet i fallstudie 2 avslutades vid årsskiftet 2009-2010 och ännu har inget extern 

erfarenhetsmötet anordnats. Alla intervjuade anser att denna typ av möten borde genomföras 

oftare och att de fyller en viktig funktion om de utförs på rätt sätt. 

”Det är väldigt ovanligt med erfarenhetsmöten. Kick-off är ju alltid roligt och bra men 

kick-on… det existerar inte”. 

- Entreprenör 

”Har ett projekt gått dåligt eller varit trist på något sätt vill man inte ha möte för då är 

det inte kul, men har projektet gått bra kanske man har det. Frågan är ju dock om det 

är då man behöver det”. 

- Entreprenör 

Bland de anledningar som anges till varför dessa möten inte anornas oftare nämns bland annat 

svårigheten att de inblandade personerna går vidare till nya projekt, tidsbrist i slutet av 

projekten, samt dålig styrning från ledningen. 

”Jag har jobbat i denna bransch i 40 år och man har pratat om återföring länge men 

det är väldigt sällan det sker. Mellan oss och projektörerna… det är jäkligt sällan”. 

- Entreprenör 

”Om man tänker göra återföringen i efterhand har man ju svårigheten att om man är 

tio personer som ska träffas så är de inblandade i tio nya olika projekt”. 

- Projektör 

De flesta kan lätt peka på anledningar till varför inte erfarenhetsmöten hålls, däremot är det 

svårare att ange förslag till hur aktörerna ska göra för att dessa möten ska bli av. Det förslag som 

angavs var att ledningen (VD/region-/avdelningschef) borde ställa hårdare krav på aktörernas 

projektledare. Krav på mötena ansågs även kunna skrivas in redan i kontraktet mellan 

aktörerna. En entreprenör ansåg att företagen ofta hade för höga ambitioner med 

erfarenhetsmöten. Entreprenören tyckte att det vore bättre att bara träffas över en lunch för att 

åtminstone utbyta några erfarenheter. Först när aktörerna lärt sig detta skulle de kunna ta nästa 

steg och utveckla rutinerna.  

De flesta av de intervjuade (både entreprenörer och projektörer) ansåg att det borde vara 

entreprenörens uppgift att anordna erfarenhetsmöten i totalentreprenader. Både intervjuade 

entreprenörer och projektörer anser emellertid att konsulterna bör trycka på hårdare och 

efterfråga denna typ av möten oftare. 
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”Ibland initierar beställaren sådana möten, kanske i vart tionde projekt. Jag tycker det 

är ganska bra. Det känns bättre om beställaren kallar, då får man ju även höra alla 

andra projektörers synpunkter”.  

- Projektör 

På frågan om hur erfarenheter från detta projekt kommer att användas i liknande projekt i 

framtiden, svarar i princip alla att detta endast sker genom att de personer som varit inblandade 

i projektet fått nya erfarenheter som de tar med sig till kommande projekt. Vissa hänvisar till de 

rutiner som företagen har för att överföra erfarenheter till andra projekt, men kommenterade 

att det är svårt att få dessa rutiner att fungera.  

Ovanstående resonemang har handlat om externa erfarenhetsmöten. I några intervjuer har det 

emellertid även påpekats att den interna uppföljningen är dålig. Detta trots att det enligt 

företagens kvalitetssystem är krav på att intern uppföljning ska ske. 

”Internt kör vi ju möten ibland, men långt ifrån alltid vilket kvalitetssystemen anger”. 

- Entreprenör 

”Man tar sig inte tid även om det ingår i vårt kvalitetssystem att hålla interna 

uppföljningsmöten. Vi skulle kunna förbättra oss mycket både internt och externt”. 

- Projektör 

Vårt eget system haltar lite eftersom det kan vara känsligt för oss som konsulter att 

höra av sig till beställaren och fråga vad de tycker om en”.  

- Projektör 

Ingen av de intervjuade anger att de vid uppstarten av nya projekt brukar gå igenom vad som 

skrivits om tidigare projekt, exempelvis uppföljningsblanketter eller protokoll från 

erfarenhetsmöten. Istället förs diskussioner med kollegor som arbetat i liknande projekt.  

”Jag och mina medarbetare tar med oss kunskapen till nya projekt. Man blir ju även 

tillfrågad av kollegor: hur gick det i det där projektet? På så sätt sprider man 

kunskapen vidare. Inget formellt skrivs ner utan detta sker informellt. Projekten är ju 

för komplexa och det är för många delar och personer i ett projekt för att kunna 

dokumentera det”. 

- Projektör 

I fallstudie 3 tillfrågades entreprenören om lärande och erfarenhetsåterföring mellan aktörerna 

i partneringprojekt skiljer sig jämfört med traditionella projekt. Entreprenören påpekar att det 

mer öppna samarbetet som råder i partneringprojekt ger bättre förutsättningar för att kunna 

utföra detta moment. 
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”Det man kan konstatera är att om parterna jobbat nära varandra i ett projekt finns 

det mindre att säga till varandra i slutänden. Det är precis som i en personalprocess, 

det går att spara på alla frågor tills man ska ha medarbetarsamtal en gång om året. 

Men om man har en bra relation mellan chef och den anställde pratar man om dessa 

frågor fortlöpande under hela året. Då blir medarbetarsamtalet egentligen bara en 

avstämning av det man redan vet. Jag tror alltså att den fortlöpande processen är 

viktigare än att man gör ett stort avstamp i slutet av projektet, även om det också är 

viktigt”. 

- Entreprenör 
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5. ANALYS 

I följande kapitel analyserar jag det som framkommit i denna studie och beskriver mina åsikter 

med anknytning till studiens syfte och mål. Bland annat analyseras likheter och skillnader 

mellan litteraturstudien och fallstudierna, samt likheter och skillnader mellan de olika projekten 

i fallstudierna. För att underlätta för läsaren är analysen uppdelad i denna studies fyra 

huvudområden.  

5.1 SAMVERKAN OCH RELATION 

De utredningar som tillsatts av den svenska regeringen och Sveriges Byggindustrier under 2000-

talet belyser en rad olika problem i byggbranschen. Hur utbredda dessa problem egentligen är 

beskrivs dock inte och genom åren har många olika aktörer kritiserat rapporterna för att ge en 

alltför negativ bild av branschen. Trots detta baseras en del av litteraturstudien på dessa 

rapporter eftersom de ger en bra översikt av de problem som finns. Hur utbredda problemen 

egentligen är ger denna studie inte något svar på, men att de existerar råder det ingen tvekan 

om. 

Vid genomförandet av denna studie har jag fått en tydlig bild av att det råder ett utbrett ”vi och 

de tänk” mellan entreprenörer och projektörer. Att det saknas gemensamma mål är uppenbart. 

Ett lyckat projekt för en entreprenör garanterar inte att projektören är nöjd och vice versa. I 

denna studie har jag fått en uppfattning om att det viktigaste för att aktörerna ska arbeta med 

istället för mot varandra, är att det finns gemensamma ekonomiska incitament. Självklart kan 

aktörerna i vissa projekt lyckas skapa god samverkan utan detta, men för att lyckas på bred 

front upplever jag att det krävs ekonomiska drivkrafter.  

Ekonomiska incitament räcker inte utan goda relationer kräver även bra personkemi. Detta 

gäller alla som ska samarbeta, men främst aktörernas ledare, vilket påtalats i många av de 

genomförda intervjuerna. Att personkemin är viktig för att skapa relationer syns även vid 

studier av partneringprojekt. Både i litteraturstudien och i intervjun med entreprenören i 

fallstudie 3 anges nämligen att det krävs högre social förmåga av de inblandade i 

partneringprojekt, jämfört med traditionella projekt. Hur aktörernas ledare ska kunna skapa en 

bra personkemi är svårt att ge något rakt svar på. I flera intervjuer påtalas nämligen att 

personkemi är någonting som är svårt att påverka och att aktörerna snabbt upptäcker om det 

kommer att bli ett bra samarbete eller inte. Finns inte en bra personkemi från början är det svårt 

att ändra på. Jag tror emellertid att om det finns gemensamma ekonomiska incitament, är 

chansen större att aktörerna utvecklar sitt samarbete. Delar aktörerna på ekonomiska vinster 

och förluster har ledarna större drivkrafter att samverka. 

Positivt med intervjuerna är att aktörerna uttrycker att de vill ändra på det rådande ”vi och de 

tänket” och att i princip alla anser att aktörerna borde arbeta mer tillsammans.  
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I litteraturen efterlyses långsiktiga relationer för att lösa många av de problem som finns i 

byggbranschen. Ett exempel på en studie som efterlyser långsiktiga relationer är Josephson och 

Suakkoriipi (2009). De identifierade samtliga inblandade företag i upphandlingsprocessen för 

ett 175 miljoner kronors bostadsprojekt. Totalt hade 588 företag på ett eller annat sätt deltagit i 

processen och majoriteten av de kostnader som lades ner i upphandlingsprocessen, tillhörde 

”förlorande” företag. Detta visar att mycket pengar finns att spara på långsiktiga relationer, 

exempelvis inom upphandlingsförloppet. 

Fallstudie 1 är ett exempel där Sweco varit ansvarig konstruktör vid framtagandet av såväl 

program-, system- och bygghandlingar. Ofta är fallet dock att olika företag upphandlas för de 

olika skedena, se Figur 28. Detta utförs för att uppnå konkurrens i syfte att hålla nere 

kostnaderna. Jag tror emellertid att totalentreprenörerna skulle kunna tjäna pengar och få en 

bättre slutprodukt om de lät samma projektör vara ansvarig för de olika skedena. Antingen 

genom att upphandla samma projektörer som byggherren anlitat vid framtagandet av 

programhandlingarna, eller åtminstone genom att anlita samma projektörer för framtagandet av 

system- och bygghandlingar. I fallstudie 1 blev Sweco upphandlade i konkurrens i samtliga 

skeden. Den tid och de pengar som de och entreprenören lagt ner på upphandlingsprocessen 

borde istället ha kunnat läggas ner på att skapa ett så bra byggnadsverk som möjlig.  

 

Figur 28 Exempel på upphandlig av olika projektörer i totalentreprenadens skeden 

För att totalentreprenören ska våga släppa fokus på konkurrens via pris krävs ett stort 

förtroende för projektörerna, ett förtroende som jag idag inte upplever finns mellan aktörerna. 

Denna åsikt grundar jag både på den litteratur jag läst, de intervjuer jag gjort, men även på det 

faktum att entreprenören valde att dra sig ur fallstudie 1. Samma vecka som intervjuerna skulle 

påbörjas, meddelade entreprenören i projektet de att inte ville ställa upp, trots att de ett antal 
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veckor tidigare tackat ja till att intervjuas i detta examensarbete. Förklaringen till varför 

entreprenören drog sig ur var att information som framkom vid intervjuerna skulle kunna 

användas emot dem i en kommande ekonomisk tvist mellan de och projektören i fallstudien. Vid 

tillfället som entreprenören drog sig ur var den enda information de fått att examensarbetet 

handlade om hur samverkan mellan totalentreprenör och projektör skulle kunna förbättras, 

samt att Swedbank Arena skulle användas som studieobjekt. Att ett företag inte vågar ställa upp 

på intervjuer för ett examensarbete, eftersom de är rädda att motparten ska använda det emot 

dem, ser jag som ett tecken på att aktörerna är långt ifrån en relation med samverkan, öppenhet 

och förtroende. 

5.1.1 PARTNERING 

Trots att alla intervjuade definierar partnering på olika sätt, alternativt har svår att förklara 

begreppet, är i princip alla positivt inställda till arbetsformen. Detta kan tolkas som att 

aktörerna inte är nöjda med nuvarande arbetsformer och är positivt inställda till förändring, 

även om de inte riktigt vet hur förändringarna ska ske. 

Genom den litteratur jag läst och de intervjuer jag gjort, främst med entreprenören i fallstudie 3 

har jag fått en positiv bild av partnering. Att partnering kan vara lösningen på många problem i 

byggbranschen är en åsikt som jag delar med en hel del litteratur som skrivits under 2000-talet. 

Att jobba med de beståndsdelar som inryms i partneringprojekt, ser jag som viktiga åtgärder för 

att förbättra samverkan mellan totalentreprenör och projektör. Detta resonemang bygger dock 

på att projektörerna också ingår som en part i de partneringavtal som skrivs. I fallstudierna har 

konstruktören varit den som beskrivits som projektör. Just konstruktören borde ha en stor 

möjlighet att få vara med i partneringavtalen, eftersom denne har en viktig roll tidigt i projekten. 

Entreprenören i fallstudie 3 beskriver att de projektörer som har en stark roll redan tidigt i 

projektet, har en större möjlighet att komma med i partneringavtalet. Med tanke på detta känns 

det märkligt att ingen av de intervjuade projektörerna varit med om något projekt där 

konstruktören ingått i ett partneringavtal.  

En förklaring till att projektörerna sällan får vara med i partneringavtalen, kan vara att 

arbetsformen är relativt ny och att beställare och entreprenörer först måste lära sig att arbeta 

med varandra, innan de vågar blanda in fler aktörer. Positivt med fallstudie 3 är att många 

aktörer, exempelvis de stora underentreprenörernas projektörer ingår i partneringavtalen. Jag 

anser dock att totalentreprenörens projektörer som utför mer omfattande arbete, däribland 

konstruktören, även borde ingå. Detta borde åtminstone ske i projekt av den storlek som denna 

studie inriktat sig på. 

En annan förklaring till att projektörerna sällan får vara med i partneringavtalen kan vara 

strukturen i den svenska byggbranschen. I Danmark ses ofta projektörerna som en part på 

samma nivå som byggherren och entreprenören i partneringprojekt. Detta hänger förmodligen 
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ihop med att konsulterna i Danmark har en stark ställning i byggbranschen. Den svenska 

byggbranschen är däremot entreprenörsstyrd som en följd av miljonprogrammet mellan 1965-

1975. Detta kan förklara varför partneringavtalen i Sverige främst varit uppgörelser mellan 

byggherre och entreprenör. Om entreprenörerna har för avsikt att få in fler aktörer i 

partneringavtalen, finns förmodligen många erfarenheter att hämta från Danmark. 

Det är emellertid viktigt att inte tro att alla problem i byggbranschen ska lösas med partnering. 

De övriga rekommendationerna som beskrivs i kapitel 2.1.3 Rekommendationer för ökad 

samverkan i byggbranschen, bör även beaktas. Inte minst de Carlsson och Josephson (2001) 

anger: 

- Välja ut personer för uppdraget efter kompetens och inte efter pengar   

- Ordna med samordningsmöte inför varje skedesstart   

- Trycka hårdare på programskedet  

-  Låta fler projektörer delta i programskedet i komplicerade projekt  
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5.2 ARBETSPROCESS OCH ORGANISATION 

I litteraturen anses totalentreprenadens främsta fördelar vara det nära samarbetet mellan 

entreprenör och projektör, samt möjligheten att spara tid och pengar genom att projektering 

och produktion kan ske tidsöverlappande. Det förstnämnda påtalas i intervjuerna med både 

entreprenörer och projektörer. De fördelar med totalentreprenader som påpekats i intervjuerna 

är främst: 

- Nära samarbeten mellan projektering och produktion 

- Dialogen mellan aktörerna 

- Möjligheten att lära sig mer genom uppföljning  

Möjligheten att projektera och producera tidsöverlappande ses dock som problematiskt av 

många projektörer. De nackdelar med totalentreprenader som projektörerna anger är: 

- Det finns sällan tid eller pengar för att prova olika löningar och metoder 

- En stor del av arbetet består av att hålla nere kostnaderna och gå enklaste vägen mot 

målet 

- Entreprenadformen medför ett hårt ekonomisk klimat  

För att uppnå bättre samverkan i projekt på totalentreprenad gäller det att utnyttja fördelarna 

och överbygga nackdelarna. Samtliga nackdelar som påtalats är ekonomiska aspekter som 

förmodligen skulle förändras om det fanns ett partneringavtal med gemensamma ekonomiska 

drivkrafter för aktörerna. Hur fördelarna ska kunna förstärkas diskuteras i resterande kapitel av 

analysen. 

5.2.1 BYGGPROCESSEN 

Det som varit uppenbart i de studerade projekten är hur otydlig byggprocessen är. Som Figur 8 

visar kan byggprocessen upplevas som en linjär process med flera från varandra avgränsade 

skeden. Verkligheten i de studerade projekten är dock annan. Vissa skeden kan gå ihop, vissa 

skeden kan hoppas över och vissa skeden kan stanna upp under flera år innan de påbörjas igen. 

Att verkligheten ofta är på detta sätt märks vid studier av andra forskningsrapporter och 

examensarbeten där byggprocessen i olika projekt följts. 

I intervjuerna framkommer det att systemhandlingarna ofta är bristfälliga i totalentreprenader. 

Många delar skjuts upp till underhandsprojekteringen och framtagandet av bygghandlingarna. I 

fallstudie 2 fanns i princip inga systemhandlingar när konstruktören skulle börja ta fram 

bygghandlingar. Vid granskning av litteraturen tycks det märkligt att inte totalentreprenören 

satsar mer resurser i förprojekteringen. Möjligheten att påverka är som högst i de tidiga 

skedena, när kostnaden för projektet fortfarande är låga, se Figur 4. Carlsson och Josephson 

(2001) visade att 61 % av all kommunikation under produktionsskedet orsakas av fel och 

brister som uppstått i program- och projekteringsskedet. Även detta tyder på att mycket tid och 

pengar skulle kunna sparas in genom att satsa mer resurser i förprojekteringen. Allt ansvar för 
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att större resurser inte satsas på förprojekteringen kan emellertid inte läggas på entreprenören. 

Många gånger kan faktorer som entreprenören inte kan påverka leda till problem i 

förprojekteringen. Exempel på detta kan vara politiska beslut, alternativt att entreprenören blir 

sent upphandlad eftersom byggherren vill ha en styrd totalentreprenad. 

Upphandlingen av den prefabricerade stommen var en intressant skillnad mellan fallstudie 1 

och 2, som visar på vikten av att entreprenören upphandlar sina leverantörer i rätt tid. 

Projektören i fallstudie 1 upplevde att ett stort problem var att stommen upphandlades för sent, 

medan projektörerna i fallstudie 2 upplevde ett stort problem med att stommen upphandlats för 

tidigt. Den sena upphandlingen gjorde att projektören i fallstudie 1 inte hade alla förutsättningar 

som behövdes för att dimensionera grundläggningen. Den tidiga upphandlingen i fallstudie 2 

gjorde att konsulterna som ansvarade för stommen fick ett stort ansvar för hela byggnadens 

konstruktion, ett ansvar som det visade sig att de inte klarade av.   

5.2.2 ORGANISATION 

I denna studie har fokus legat på att beskriva två olika roller i organisationen; 

projekteringsledare och uppdragsledare. Dessa två valdes eftersom den största delen av 

kontakten mellan aktörerna sker genom dessa roller.  

Projekteringsledarens roll beskrivs som komplex både i litteraturen och i intervjuerna. Under 

många olika delar av intervjuerna, exempelvis angående kommunikation och 

erfarenhetsåterföring, har intervjupersonerna beskrivit hur viktig projekteringsledaren är för 

att skapa en god samverkan mellan entreprenör och projektör. Med hänsyn till detta är det 

problematiskt att både entreprenörer och projektörer anser att projekteringsledarna ofta har 

för liten erfarenhet. Påståendet att de projekteringsledare som kommer från entreprenörerna 

ofta är unga, saknar erfarenhet och bara arbetar med denna roll under ett fåtal år verkar 

stämma, även om entreprenörerna påpekar att de även har äldre erfarna projekteringsledare. 

Eftersom denna roll beskrivs vara viktig för att skapa en god samverkan mellan entreprenör och 

projektör, behöver företagen stärka projekteringsledarens status.  

Förutom rollen som projekteringsledare framkom en rad andra synpunkter som inryms under 

rubriken organisation. Många upplever att det uppstår problem pga. otydliga organisationer. I 

stora byggprojekt växer organisationerna kraftigt vilket gör att organisationsscheman och 

liknande snabbt blir inaktuella. Det är därför viktigt att denna typ av dokument är levande och 

ständigt uppdateras, vilket måste ske både internt och externt.  

I litteraturstudien konstateras både i kapitel 2.3 Kommunikation och informationsutbyte och 

kapitel 2.4 Lärande och erfarenhetsåterföring, att det är viktigt att nyckelaktörerna behålls i 

projektet. I fallstudie 2 byttes projekteringsledaren ut en bit in i underhandsprojekteringen, 

vilket beskrevs av de intervjuade som något som bör undvikas. I projektet fungerade detta ändå 

bra, mycket tackvare att den andre projekteringsledaren tidigare jobbat som konstruktör.  
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I fallstudie 1 påtalade två av de intervjuade hur viktigt det är att entreprenörens och 

projektörens organisationer matchar varandra. Projektören i detta projekt gjorde en 

omorganisation i underhandsprojekteringen för att kunna matcha entreprenörens produktion, 

vilket visade sig ge bra resultat. Inledningsvis arbetade samtliga projektörer på i princip samma 

sätt, omorganisationen innebar att projektören delade upp sin organisation i tre delar, se Figur 

29. Den första gruppen innehöll de flesta av projektmedarbetarna, deras uppgift var att leverera 

ritningar enligt projekteringstidplanen. Den andra gruppen som bestod av tre till fyra personer 

jobbade med att ta fram de handlingar som produktionen krävde med kort varsel. Den tredje 

gruppen bestod av en person som arbetade med arbetsplatsuppföljning och revidering av 

bygghandlingar två dagar i veckan. På detta sätt kunde den stora gruppen arbeta långsiktigt och 

hinna ta fram handlingar utan att städigt störas av ”bränder som måste släckas”, en uppgift som 

grupp 2 tog över. 

 

Figur 29 Projektörens omorganisation i underhandsprojekteringen i fallstudie 1 

5.2.3 DELAKTIGHET 

I litteraturstudien beskrivs att det finns en samsyn mellan entreprenörer och projektörer om att 

de flesta problemen i byggandet kan hänföras till projekteringen, men åsikterna går isär när det 

gäller hur dessa problem ska åtgärdas. Projektörerna anser att projekteringen inte ges 

tillräckligt med resurser, medan entreprenörerna hävdar att problemen bör åtgärdas genom att 

de själva får större möjlighet att styra projekteringen. I intervjuerna stämmer projektörernas 

resonemang väl överrens med litteraturen. Att entreprenörerna skulle vilja styra projekteringen 

hårdare är dock inget som framkommit i intervjuerna, snarare tvärtom. Entreprenörerna som 

deltagit i studien efterfrågar istället att projektörerna bör vara mer drivande i 

projekteringsprocessen. Många av de intervjuade, både entreprenörer och projektörer, påtalade 

även att det ofta var för dåligt fokus på projekteringstidplanerna, alltså ett av entreprenörens 

viktigaste verktyg att styra projektören. Jag upplever alltså inte att entreprenörerna vill styra 

projektörerna hårdare, det sker dock automatiskt till följd av att projektörerna får för lite 

resurser. 

Sedan S. Forsberg (1990) skrev sin debattskrift ”projektörer med hjälm” om ökad 

projektörsmedverkan har en hel del hänt i byggbranschen. Inte minst har entreprenörens 
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egenkontroller kommit att ta över en stor del av tillsynen ute på byggarbetsplatsen. Detta gör att 

projektörernas medverkan ute på byggarbetsplatsen idag känns än mer avlägsen än för 20 år 

sedan. Idag diskuteras i princip inte projektörsmedverkan och vid intervjuerna hade många 

svårt att se vad projektörerna ska göra ute på bygget, utöver den medverkan som sker idag.  

Med tanke på att Statskontoret (2009) anger att antalet byggfel tycks ha ökat under 2000-talet 

och att många kritiska röster hörs angående bristande egenkontroller, vore det dags för 

branschen att åtminstone undersöka om projektörernas medverkan på byggarbetsplatsen borde 

utökas. På detta sätt skulle även lärande och erfarenhetsåterföringen förbättras mellan 

projektering och produktion. 

I intervjuerna angav i princip alla att entreprenörer och projektörer har mycket att lära av 

varandra, hur detta ska ske är dock oklart. I denna studie har jag fått uppfattningen om att 

gemensamma projektkontor kan vara en del av lösningen på problemet. I intervjuerna och 

litteraturstudien syns stora likheter i för- och nackdelarna med samlokalisering. De fördelar som 

nämns är främst korta beslutsvägarna och att lärandet mellan aktörerna förbättras. De 

nackdelar som anges har alla att göra med att projektörerna tappar kontakten med 

hemmakontoret.  

Att säga att samlokalisering endast borde ske under exempelvis sex månader för att undvika 

förlorad kontakt med hemmakontoret är enkelt. Det medför dock problem eftersom 

nyckelpersoner måste bytas ut i de projekt som avses i denna studie, som oftast pågår längre än 

ett halvår. I intervjuerna framgår att gemensamma projektkontor kan vara till nytta under hela 

processen. Hälften av de tillfrågade anser att samlokalisering är viktigast under 

förprojekteringen, den andra hälften anser att samlokalisering istället är viktigast i 

underhandsprojekteringen. De projekt som avses i denna studie pågår ofta under en längre tid 

och samlokalisering anses vara nyttigt under hela processen. Detta gör att min uppfattning är att 

samlokalisering bör ske både i för- och underhandsprojektering, men endast under vissa 

veckodagar. På detta sätt kan fördelarna med gemensamma projektkontor nyttjas, samtidigt 

som kontakten med hemmakontoret behålls.  
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5.3 KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE 

I kapitel 2.3.1 Hur sker kommunikation och informationsutbyte, beskrivs delvis mängden 

kommunikation som sker i byggprojekt. Ett problem med att diskutera mängden 

kommunikation som sker i olika projekt är att det inte säger speciellt mycket om relationen 

mellan aktörerna. Mycket kommunikation kan tyda på en bra relation där aktörerna för givande 

diskussioner. Samtidigt kan lite kommunikation tyda på en bra relation där aktörerna har god 

förståelse utan att behöva kommunicera så mycket. 

Det som skiljde fallstudie 1 och 2 var främst att kommunikation mellan aktörerna i fallstudie 1 

skedde med både produktionsledning och projekteringsledning. I fallstudie 2 gick i princip all 

kommunikation via projekteringsledningen. I fallstudie 1 är det uppenbart att det funnits en 

informell ledning (produktionsledningen) hos entreprenören som kommunicerat med 

projektören, utan att gå via den formella ledningen (projekteringsledningen). Projektören 

upplevde problem med kontraorder, men angav samtidigt att de varit dåliga på att påpeka 

problemet för entreprenören och kräva förbättring. I båda fallstudierna påpekas hur viktigt det 

är att kommunikation sker via projekteringsledningen. Det finns dock nackdelar med detta. 

Liksom jag beskriver i kapitel 5.4.1 Lärande, är kommunikation via ett fåtal personer 

problematiskt med hänsyn till lärande. Mycket lärande sker mellan aktörernas ledare som 

kommunicerar, medan övriga delar av organisationen går miste om mycket kunskap eftersom de 

har lite kontakt med den andra parten.  

I litteraturen beskrivs att mycket kommunikation sker pga. ändringar, fel och brister. Att 61 % 

av all kommunikation under produktionsskedet orsakas av fel och brister som uppstått i 

program- och projekteringsskedet tyder på att mycket tid och pengar skulle kunna sparas in 

genom att satsa mer resurser i förprojekteringen, vilket efterlyses av många som intervjuats. 

Under det sista årtiondet har de skett stora förändringar gällande hur aktörerna kommunicerar i 

byggprojekt. De procentsatser som anges i Figur 13 bör därför ”tas med en nypa salt”. Efter att 

ha genomfört denna studie är det uppenbart att e-mailhanteringen ökat kraftigt, främst på 

bekostnad av kommunikation via fax och delvis även telefon. I denna studie valdes att undersöka 

hur deltagarna såg på de kommunikationsmedier som främst används idag; möten, telefon, e-

mail och projektserver, se kapitel 4.3 Kommunikation och informationsutbyte. Stora likheter 

finns i litteraturen och i denna studies intervjuer angående de olika kommunikationsmedierna.  
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5.4 LÄRANDE OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING 

Inom lärande och erfarenhetsåterföring finns stora brister, vilket beskrivs både litteraturstudien 

och de fallstudier som genomförts. Alla de intervjuade beskriver att lärande och 

erfarenhetsåterföring är viktiga områden att arbeta med, men påpekar samtidigt att både de 

själva och den andra parten (entreprenör eller projektör) har brister inom dessa. 

Liksom jag beskrev att gemensamma ekonomiska drivkrafter och personkemi är de viktigaste 

delarna för att aktörerna ska arbeta med istället för mot varandra, tror jag att dessa delar är de 

viktigaste för att kunna förbättra lärande och erfarenhetsåterföring. Redan när avtalen skrivs i 

inledningen av ett projekt borde aktörerna i någon form reglera, att tid och pengar avsätts för 

lärande och erfarenhetsåterföring.  

Att det råder tidspress är normalfallet i de flesta byggprojekt. För att deltagarna inte ska 

prioritera bort lärande och erfarenhetsåterföring, krävs att de kan se ekonomiska vinster med 

arbetet. Lärande och erfarenhetsåterföring ger sällan någon direkt vinst, det leder snarare till att 

pengar kan tjänas in längre fram i projekten eller i kommande projekt. För att ge någon form av 

direkt ekonomisk vinning måste nya metoder prövas. Erfarenhetsmöten skulle förmodligen 

genomföras oftare om parterna avsatt pengar som är låsta fram tills att mötet anordnats. För att 

ytterligare motivera parterna att genomföra erfarenhetsmöten skulle dessa pengar kunna vara 

avsatta till gemensamma aktiviteter efter arbetstid. Aktiviteter som dessutom skulle kunna leda 

till en bättre relation mellan aktörerna. 

Förutom ekonomiska incitament är bra personkemi mellan aktörernas ledare viktigt. Lärande 

och erfarenhetsåterföring kräver ett starkt förtroende mellan aktörerna, ett förtroende som jag 

upplever saknas, se kapitel 5.1 Samverkan och relation. Aktörerna är rädda för att medge att de 

gjort fel, trampa folk på tårna, blotta sig själv osv. Detta beror förmodligen på det avstånd som 

finns mellan aktörerna, avstånd som skulle kunna minskas genom exempelvis 

partneringsamarbeten och att i större utsträckning använda gemensamma projektkontor. 

5.4.1 LÄRANDE 

Josephson, Styhre och Wasif (2008) definierar tre strategier för att förklarar förmågan till 

lärande i byggprocessen. 

1. Organisera för olikhet 

2. Experimentera    

3. Nätverka 

Utifrån dessa tycks det finns goda möjligheter för lärande i stora byggprojekt som utförs på 

totalentreprenad. Storleken på projekten medför att många olika aktörer med varierande 

bakgrund, värderingar och kunskap arbetar tillsammans, vilket möjliggör den första strategin. 

Stora byggprojekt innebär även större utrymme för att experimentera, alltså den andra 

strategin. Möjligheten till detta beror även på projektets komplexitet, komplexa projekt tvingar i 
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regel fram nya arbetsmetoder och tekniker. Även den tredje strategin har goda möjligheter att 

genomföras i de projekt som denna studie avser. Att totalentreprenaden medför ett utökat 

samarbete mellan projektör och entreprenör har påtalats i flera intervjuer. Uppfyllelsen av den 

tredje strategin varierar dock beroende på organisationen hos de olika aktörerna. Om all 

kontakt mellan aktörerna sker via projektörens uppdragsledare och entreprenörens 

projekteringsledare innebär det ett stort lärande för dessa personer, medan övriga aktörer, 

främst i projektörens organisation, knappt nätverkar. Här kan alltså de stora byggprojekten vara 

en nackdel i och med att många projektörer aldrig har direktkontakt med entreprenören, 

eftersom den mesta kommunikationen går via uppdragsledare eller deluppdragsledare.  

Att kommunikationen sker via några få personer i projektörernas organisation är tydligt i de 

intervjuer som gjorts Ett par av entreprenörerna anser även att två kontaktpersoner hos 

projektören är optimalt för en smidig kommunikation. Just för lärande tror jag att detta är ett 

stort problem. Många i den äldre generationen har ofta någon gång under karriären arbetat ute 

på byggarbetsplats och vet hur det fungerar. Frågan är däremot hur de yngre medarbetare ska 

lära sig hur produktionen fungerar om de varken jobbat på en byggarbetsplats eller får ha 

direktkontakt med entreprenörens organisation. Gemensamma projektkontor kan dock vara en 

lösning för att fler projektörer ska få närmare kontakt med produktionen. 

Lärandet skulle bli bättre med långsiktiga relationer. Det som beskrivs i kapitel 5.1 Samverkan 

och relation, att olika företag upphandlas för framtagande av program-, system- och 

bygghandlingar, försvårare lärandet. Mycket finns att vinna om projektörerna tillåts använda 

kunskap och lärande från tidigare skeden i projektet, något dagens upphandlingssystem inte 

tycks beakta.  

Att lärande är svårt råder de ingen tvekan om. Josephson, Styhre och Wasif (2008) nämner 

följande problem som alla nämnts i någon av de tio intervjuer som genomförts i denna studie. 

- Gränsen mellan projekteringsorganisationen och produktionsorganisationen 

- Gränsen mellan organisatoriska nivåer (rådande hierarki) 

- Känslan av att varje projekt är unikt motverkar viljan att hämta lösningar från tidigare 

projekt 

- Nyckelaktörer upphandlas sent 

- Nyckelpersoner byts ut (byter arbete eller projekt) 

- Det kortsiktiga ekonomiska intresset 

- Den korta tiden och effekten av stress 

- Individens egen attityd och intresse 
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5.4.2 ERFARENHETSÅTERFÖRING 

B. Lindkvist (2001) beskriver en rad individuella och organisatoriska hinder för 

erfarenhetsåterföring: 

- Avsaknad av engagemang, motivation och drivkrafter 

- Det existerar former för erfarenhetsåterföring, men dessa utnyttjas inte 

- Misstänksamhet för andras erfarenheter, prestige och självtillräcklighet 

- Hög arbetsbelastningen/tidsbrist 

- Oklara ansvarsförhållanden 

- Oklarheten om vad som ska ingå i erfarenhetsåterföringen 

- Erfarenhetsåterföringen ingår sällan eller aldrig som ett mål i projektet 

- Projektarbetarna går ofta in i nya projekt innan tidigare projekt avslutats 

Av dessa hinder är det främst några som påtalats i denna studies intervjuer; avsaknad av 

drivkrafter, hög arbetsbelastning/tidsbrist, oklara ansvarsförhållanden och att projektarbetarna 

ofta går in i nya projekt innan tidigare projekt avslutats. 

I intervjuerna har erfarenhetsåterföring påtalats som någonting som brister både internt hos 

entreprenörer och projektörer, samt externt mellan dessa aktörer. För att en god 

erfarenhetsåterföring ska ske mellan aktörerna bör de interna systemen gås igenom i första 

hand. Nuvarande system bygger på att projektörens uppdragsledare respektive entreprenörens 

projektledare, anordnar interna möten med projektmedarbetarna där de diskuterar igenom 

projektet och fyller i någon form av blankett. Om uppdragsledare respektive projektledaren inte 

kallar till möte tycks ingenting ske. Att ett område som alla intervjuade anser är viktigt, i princip 

beror på vad en person väljer att göra anser jag är för dåligt. För mig har det också varit 

överraskande att några av de intervjuade haft så pass dålig kunskap om vilka rutiner som gäller 

för erfarenhetsåterföring enligt företagets kvalitetssystem, trots att de intervjuade haft ledande 

eller samordnande funktioner inom företagen. 

I fallstudie 1 deltog jag på ett internt erfarenhetsmöte hos projektören, inledningsvis deltog även 

en representant från entreprenören. Jag upplevde att det var ett givande möte. Jag tror att de 

interna mötena måste hållas regelbundet under hela projektet, eftersom de tvingar de 

inblandade att reflektera över vad som kan förbättras. Hålls mötena regelbundet finns det större 

möjlighet att upptäcka problem innan de blivit för stora och svåra att åtgärda.  

De intervjuade personerna har överlag positiva åsikter om externa erfarenhetsmöten, även om 

det finns kommentarer om att dessa möten främst är träffar då man klappar varandra på axeln, 

alternativt har ”pajkastning”. Mötenas innehåll är inget jag undersökt, jag har istället fokuserat 

på hur det ska gå till för att mötena ska bli av.  

För att mötena ska bli av har totalentreprenören ett stort ansvar. Många av de intervjuade 

påpekar att mötet bör initieras från totalentreprenören. Eftersom entreprenören äger projektet 



 

 
 

86 
 

känns detta naturligt. Om alla projektörer vill ha möten med entreprenören skulle det medföra 

mängder av möten för entreprenören. Projektörerna skulle på detta sätt även gå miste om 

erfarenheter från andra projektörer.  

Lundgren och Peterson (2004) anser att minst två externa erfarenhetsmöten bör hållas i varje 

byggprojekt. Denna rekommendation anser jag är rimlig i de stora projekt denna studie avser. 

Ett möte borde kunna hållas i mitten av projekttiden och ett annat två till fyra veckor innan 

projektet avslutats. Detta innebär att erfarenheter från de sista veckorna uteblir, men att 

anordna ett möte efter avslutat projekt tycks vara alltför svårt i och med att alla parter då är 

inblandade i nya projekt. En annan nackdel med att anordna erfarenhetsmöte tiden innan 

projektet är avklarat är att det då ofta råder tidsbrist i projekten. Att träffas under ett par 

timmar anser jag dock måste kunna passas in, samtidigt som detta möte då kan nyttjas till att 

redogöra för hur de sista veckorna ska genomföras. 

Jag anser att det ligger mycket i uttalandet entreprenören i fallstudie 3 gör angående 

erfarenhetsåterföring. Han anser att den fortlöpande processen är viktigare än att göra ett stort 

avstamp i slutet av projektet. Vissa projekt saknar dock bra kommunikation. Därför anser jag att 

det är viktigt att möten planeras in på förhand för att garanterna en lägsta nivå för lärande och 

erfarenhetsåterföringen.  

Min uppfattning är att själva mötet är viktigare än vad som skrivs i form av blanketter, protokoll 

och liknande. Denna åsikt grundar jag på att i princip ingen av de intervjuade anger att de i 

uppstarten av nya projekt, går tillbaka och kollar vad som skrivits om liknande projekt. Det 

vanliga är istället att aktörernas ledare pratar med någon på kontoret som utfört liknande 

projekt.  

I dagsläget finns inga mer omfattande erfarenhetssystem som visat sig fungera bra i 

byggbranschen, förhoppningsvis kan det bli bättre i framtiden. Men fram till dess tror jag alltså 

att det viktigaste är att aktörerna träffas och diskuterar projekten både internt och externt. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I följande kapitel sammanfattar jag kortfattat de slutsatser denna studie lett till. Förutom 

slutsatser diskuterar jag i detta kapitel vad som varit mest intressant, vad som hade kunna göras 

bättre och vilka förslag jag har till fortsatta studier. 

Inledningsvis vill jag poängtera att det varit oerhört intressant att sätta sig in i denna typ av 

byggprojekt och höra både entreprenörers och projektörers åsikter, attityder och uppfattningar. 

Vid summeringen av denna rapport kan den upplevas som mycket kritiskt till hur samarbetet 

idag är och viss kritik vill jag rikta till aktörerna. Samtidigt vill jag dock påpeka att det är 

naturligt att studien upplevs som kritiskt eftersom jag sökt de delar i samarbetet som kan och 

bör förbättras. På så sätt har inte de positiva delarna i samarbetet fått samma utrymme i studien. 

I intervjuerna har det exempelvis framkommit många positiva kommentarer om samverkan i 

denna typ av projekt. Dessa delar får dock alltså inte samma utrymme i studien eftersom jag 

främst fokusera på förbättringsområden.   

De slutsatser som anges är en sammanställning av det jag presenterat i analyskapitlet. 

Analyskapitlet baseras i sin tur på den litteraturstudie och de fallstudier som genomförts. Nedan 

anges de centrala frågeställningarna i studien och de slutsatser som sammanfattats utifrån 

studiens analys: 

Hur ser relationen ut idag och vilka hinder finns för att uppnå bättre samverkan mellan 

entreprenör och projektör? 

• Det råder ett utbrett ”vi och de tänk” mellan aktörerna 

• Förtroendet mellan aktörerna är svagt och det saknas gemensamma mål 

• De nackdelar projektörerna beskriver med totalentreprenader motverkar samverkan 

mellan aktörerna 

• Relationen mellan aktörerna är starkt beroende av bra personkemi mellan 

entreprenörens projekteringsledare och projektörens uppdragsledare 

• Långsiktiga relationer prioriteras bort till förmån för upphandlingar efter lägsta pris 

• Brister och tidspress uppstår i underhandsprojekteringen eftersom för lite resurser 

satsas på förprojekteringen  

• Det är ofta för kort tid från att projektörerna börjar ta fram bygghandlingar till att 

entreprenören inleder produktionen 

• Det råder stora brister i lärande och erfarenhetsåterföring  

Allt i relationen mellan totalentreprenör och projektör är emellertid inte negativt. Bland annat 

är i princip alla intervjuade personer positivt inställda till nya samverkansformer, vilket är den 

främsta rekommendationen i denna studie, se nästkommande sida. 
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Hur ska entreprenören och projektörerna arbeta för att uppnå bättre samverkan i 

framtida byggprojekt? 

• Testa nya samverkansformer, exempelvis partneringsamarbeten där projektörerna ingår 

som en part jämte byggherre och entreprenör 

• Skapa gemensamma ekonomiska incitament 

• Använda gemensamma projektkontor i större utsträckning  

• Avsätta pengar för lärande och erfarenhetsåterföring redan när avtalen skrivs. Interna 

erfarenhetsmöten ska utföras kontinuerligt och minst två externa erfarenhetsmöten ska 

utföras i alla stora byggprojekt 

Att satsa på partneringsamarbeten där fler aktörer deltar ser jag som den rekommendation som 

kan lösa flest av de problem som idag finns i samverkan mellan totalentreprenör och projektör. 

Jag anser att de viktigaste projektörerna ska vara med i partneringavtalen för att kunna uppnå 

så lyckade projekt som möjligt för alla aktörer. Liksom arkitekten ibland ses som en naturlig 

aktör i partneringavtal borde alltså konstruktören och de stora installationskonsulterna även 

ingå. På detta sätt skulle flera av de hinder jag beskrivit kunna övervinnas. Detta gäller 

framförallt de stora hindren; utbrett ”vi och de tänk”, svagt förtroende mellan aktörerna och 

avsaknad av gemensamma mål. 

De nackdelar som projektörerna idag upplever med totalentreprenaden är främst kopplade till 

att de anser att entreprenören har för stort fokus på att hålla nere kostnaderna och gå enklaste 

vägen mot målet. Entreprenörerna å sin sida hävdar att projektörerna har för dålig 

kostnadsmedvetenhet och att det blir för dyra lösningar om projektörerna får fria händer. Om 

exempelvis konstruktören fick den ekonomiska drivkraften att vinst eller förlust delas med 

övriga aktörer i ett partneringavtal, skulle de tekniska lösningarna förmodligen hamna på en 

lämplig nivå mellan entreprenörens kostnadsfokus och projektörernas fokus på teknik. En nivå 

som flera av de intervjuade nämnt som viktig för att skapa en bra relation mellan entreprenör 

och projektör. 

Förutom ovanstående har denna studie kommit fram till en rad andra rekommendationer. 

Denna studie har dock inte givit några konkreta förslag till hur dessa rekommendationer ska 

kunna genomföras i praktiken. Därför anges dessa som förhoppningar om hur byggbranschen 

ser ut inom en snar framtid: 

• Projekteringsledarnas status i branschen och inom företagen är stärkt 

• Långsiktiga relationer prioriteras eftersom branschen har större fokus på 

livscykelkostnader och ser ekonomiska fördelar med förbättrad kommunikation och 

lärande mellan aktörerna 

• Totalentreprenadens fördelar utnyttjas i större utsträckning. Exempelvis det nära 

samarbetet mellan projektering och produktion och de goda förutsättningar som finns 

för lärande mellan aktörerna.  
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Det som varit mest intressant för mig med denna studie har varit att få träffa och intervjua både 

entreprenörer och projektörer. Det har varit intressant att få en inblick i hur aktörerna arbetar i 

stora byggprojekt, allt från att första kontakterna tas, tills dess att projektet ska avslutas och ett 

erfarenhetsmöte förhoppningsvis ska hållas. Det har även varit intressant att i efterhand få se 

hur projekterings- och byggprocessen skett i de två första fallstudierna. Det som slagit mig 

angående processerna är hur mycket som skiljer sig i verkliga projekt, jämför med teorin och 

vad som beskrivs i litteraturen.  

Trots att studien varit mycket lärorik finns en del saker som hade kunnat göras bättre. Till följd 

av svårigheten att finna relevant litteratur om relationen mellan totalentreprenörer och 

projektörer, blev denna studie bred och kom att innefatta stora delar av projekterings- och 

byggprocessen. En mer avgränsad studie hade kunnat ge resultat med högre reliabilitet. 

Exempelvis är studiens samtliga fyra huvudområden tillräckligt stora för att enskilt kunna 

studeras i ett examensarbete på denna nivå. Det har även varit svårt att skriva om relationen 

mellan entreprenör och projektör utan att beakta byggherren. 

Den främsta bristen i detta examensarbete är att fler personer borde ha intervjuats för att 

analysen och slutsatserna skulle få högre reliabilitet. Vid granskning av resultat, analys och 

slutsatser måste läsaren beakta att dessa grundas på intervjuer med tio personer. Annan kritik 

som kan riktas mot examensarbetet är att sex av de intervjuade varit projektörer och fyra 

entreprenörer. Detta är delvis ett resultat av att entreprenören i fallstudie 1 valde att dra sig ur. 

Att fler projektörer intervjuats och att examensarbetet handletts av en projektör kan även ha 

påverkat studien. Det bästa hade varit om jag haft externa handledare både från entreprenörs- 

och projektörsled, samt att antalet intervjuer varit jämnt fördelade mellan de olika aktörerna. 

Studien hade fått högre validitet om flera olika projektörer intervjuats, exempelvis el- och VVS-

projektörer. 

 Det är lätt att vara efterklok, men nu vill jag hellre blicka framåt… 

Att totalentreprenaden kommit för att stanna och att den svenska byggbranschen länge kommer 

att fortsätta vara entreprenörsstyrd råder det ingen tvekan om. Detta är inget som jag anser att 

vi i Sverige ska försöka ändra på. Det viktiga är istället att branschen utvecklar samverkan 

mellan de olika aktörerna. Samverkan ska inte bara utvecklas mellan entreprenörer och 

projektörer som denna studie fokuserat på, utan lika viktigt är det att utveckla samverkan med 

byggherrar, brukare, förvaltare, myndigheter osv. Jag ser nu fram emot att avsluta mina studier 

och ta steget in i byggbranschen. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen de 

kommande åren och förhoppningsvis få se hur samverkan mellan branschens aktörer blir allt 

bättre.  
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6.1. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Den främsta rekommendationen i detta examensarbete är att utveckla partneringavtalen till att 

inrymma fler aktörer, bland annat totalentreprenörens projektörer. Därför vore det intressant 

att studera hur partneringprojekt fungerar i Danmark, där projektörerna ses som en naturlig 

part i samverkansavtalen. Många lärdomar från grannlandet borde kunna appliceras på den 

svenska byggbranschen. 

Ett annat område som vore intressant att studera är vilka funktioner projektörerna skulle kunna 

ha ute på byggarbetsplatsen. Dagens problem med byggfel, bristande egenkontroller och dålig 

erfarenhetsåterföring mellan projekteringen och produktion, tyder på att det finns anledning att 

undersöka om inte projektörerna borde arbeta mer ute på byggarbetsplatserna? 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE  

Intervjuguiden är utformad för att kunna användas vid intervjuer med både entreprenör och 

projektör. Där det står entreprenören/projektören avses den andra parten i projektet. Vid frågor 

till entreprenören avses alltså projektören när det i intervjuguiden står 

entreprenören/projektören. 

I intervjuerna har både generella och projektspecifika frågor ställts. Frågor markerade med * 

avser de projektspecifika. 

Vid de frågor som berör för- och underhandsprojektering fick de intervjuade se en figur där de 

två olika begreppen förklarades för att undvika missförstånd. Vid frågor med benämningen 

”denna typ av projekt” avses stora byggprojekt som utförts på totalentreprenad. 

De flesta frågor i intervjuguiden har ställts till samtliga intervjuade. Beroende på vilken aktör 

som intervjuats, vilken roll den intervjuade haft i projektet och under vilken tid den intervjuade 

deltagit i projektet, har viss variation av frågeställningarna skett. Nedan beskrivs de olika 

frågeområdena och typiska frågor inom dessa. För mer information om intervjuutformningen, se 

kapitel 1.7.2 Fallstudier. 

SAMVERKAN OCH RELATION 

Vad är viktigt för att skapa en god relation mellan er och entreprenören/projektörerna? 

Vad innebär partnering för dig?  

Vad har du för erfarenheter och vad anser du om partnering? 

Följande punkter anses vara centrala beståndsdelar i partnering: 

A. Åtgärder för att bygga relationer mellan de medverkande 

B. Formulering av gemensamma process- och relationsorienterande mål (utöver de för tid, 

kvalitet och kostnad) 

C. System för uppföljning och mätning av dessa mål 

D. System för problem- och konfliktlösning 

Har man jobbat med dessa beståndsdelar i detta projekt?*  

Finns det ett behov av att jobba mer med dessa beståndsdelar i denna typ av projekt? 

 

  



 

 
 

 
 

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT 

Vilka för- och nackdelar ser du med att arbeta i totalentreprenader? 

Vilka egenskaper ska en projekteringsledare/uppdragsledare besitta? 

Vilka är de viktigaste delarna i förprojekteringen för att uppnå ett bra projekt? 

Hur anser du att förprojekteringen fungerade i detta projekt?*  

Vad hade ni och entreprenören/projektören kunnat göra bättre under förprojekteringen?* 

 

Vilka är de viktigaste delarna i underhandsprojekteringen för att uppnå ett bra projekt? 

Hur anser du att underhandsprojekteringen fungerade i detta projekt?*  

Vad hade ni och entreprenören/projektören kunnat göra bättre i underhandsprojekteringen?* 

Anser du att entreprenörer och projektörer har bra kunskap och förståelse om varandras 

arbetssätt? 

Anser du att entreprenörer och projektörer borde ha större delaktighet i varandras 

arbetsuppgifter?  

Vad anser du om projektörsmedverkan ute på byggarbetsplatsen?  

Om projektörer ska medverkar ute på byggarbetsplatsen, vilka funktioner ska de då ha? 

Vad anser du om gemensamma projektkontor ute vid byggarbetsplatsen? 

KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE 

Vilka roller hos entreprenören/projektören har du haft kontakt med i detta projekt?* 

Önskar du generellt kontakt med fler eller färre personer hos entreprenören/projektören? 

Hur anser du att kommunikation och informationsutbyte fungerar mellan er och 

entreprenören/projektörer i detta av projekt?* 

Hur upplever du de olika kommunikationssätten?  

- Möten 

- Telefon 

- E-mail 

- Projektserver 

Hur skulle kommunikation och informationsutbyte kunna förbättras i denna typ av projekt? 

  



 

 
 

 

LÄRANDE OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING 

Anser du att ni och är bra på att förmedla till entreprenören/projektörerna vad ni anser att de 

gör bra respektive dåligt i denna typ av projekt? 

Anser du att entreprenören/projektörerna är bra på att förmedla till er vad de anser att ni gör 

bra respektive dåligt i denna typ av projekt? 

Hur har lärande och erfarenhetsåterföring skett mellan er och entreprenören/projektören i 

detta projekt?* 

Hur skulle lärande och erfarenhetsåterföring kunna förbättras i denna typ av projekt? 

Hur kommer erfarenheter från detta projekt att användas i liknande projekt i framtiden?* 

  



 

 
 

 
 

  



 

 
 

 

BILAGA 2 INTERVJU FALLSTUDIE 3 

Intervjuad: Mats Mattson NCC Construction Sverige AB, Affärschef hus Stockholm/Mälardalen  

Roll i Clarion Hotel Arlanda: Projektchef 

SAMVERKAN OCH RELATION 

Vad anser du är viktigt för att skapa en god relation mellan er och projektörerna? 

För att skapa en god relation med projektörerna finns det en rad olika delar som är viktiga. Dels 

är det viktigt med en öppen och ärlig dialog för att ta bort eventuella dolda agendor. Sen är det 

viktigt att skapa gemensamma drivkrafter med projektörerna. När det går bra för projektet ska 

det gå bra för projektörerna och tvärtom, gemensamhetstanken är viktigt. 

Vad innebär partnering för er på NCC?  

Vi brukar förklara partnering med några olika grundstenar. Vi brukar rita upp en triangel med 

tre olika delar; gemensamma mål, gemensamma ekonomiska intressen och gemensamma 

aktiviteter. 

Gemensamma mål – Dels har vi ju de klassiska projektmålen tid, kostnad och kvalitet. Men vi 

definierar även mål för hur processen ska gå till och hur vi ska jobba mot varandra, alltså mer 

mjuka parametrar. Exempel på de mjukare målen kan vara att vi ska ha högt i tak, vi ska ha roligt 

och att vi ska säga vad vi tycker och tänker. Detta kan ju låta ganska flummigt, men diskuterar 

man detta tillsammans brukar målen kunna uppnås.  

Gemensamma ekonomiska drivkrafter – Här handlar det om att se helheten i projektet. När det 

går bra för projektet ska det gå bra för alla parter och när det går dåligt är alla med och delar på 

det. Det är viktigt att undvika suboptimering. Ett exempel kan vara att en viss lösning blir en 

miljon kronor dyrare i ventilationsentreprenaden, men samtidigt spar vi två miljoner kronor för 

el och rör. Då är det ett klokt beslut för projektet som bör genomföras. Då är det även viktigt att 

det inte finns några kontraktuella hinder för att kunna ta ett sådant beslut. 

Gemensamma aktiviteter – Här har vi systematiken att jobba med workshops, vilket egentligen 

handlar om att accelerera ”lära-känna-varandra-processen”. Vi jobbar som sagt mycket med 

mjuka parametrar som hur vi ska jobba med varandra och vilket förhållningssätt vi ska ha till 

varandra. Gemensamma aktiviteter kan även vara enklare saker som att göra roliga saker 

tillsammans. Vi har sett framgångsfaktorer när projektteam fått köra flera projekt efter varandra 

tillsammans med samma projektörer och underentreprenörer. Detta tar dock ganska lång tid 

och en tanke vi har med partnering är att accelerera den här processen. 

Partnering är ju egentligen bara ett samlingsbegrepp för olika former av samarbete. Allt det man 

gör i ett partneringprojekt kan man mycket väl göra i traditionella projekt också. Det finns 

projekt där ordet partnering aldrig någonsin nämnts, men där allt som vi pratar om i partnering 

ändå finns med. Partnering och samverkansmodeller ser väldigt olika ut från projekt till projekt, 



 

 
 

 
 

vilket jag tror är ett måste för att det ska fungera. Det går inte bara att ta någon färdig modell 

och applicera hela konceptet och säga så här ska det vara. Istället måste de som är inblandade 

tillsammans komma fram till hur man ska jobba i varje enskilt projekt.  

Vilka moment arbetar ni med i partnering som normalt inte finns i traditionella projekt, 

alternativt utförs på ett annat sätt än i de traditionella projekten? 

Workshops är ett moment som används som ett stöd till de ordinarie processerna. I workshopen 

följer de olika parterna tillsammans upp de mjuka parametrarna. Vad vi gör på en workshop kan 

dock variera mycket. Det behöver inte vara några jätteaktiviteter, utan det kan vara en halv dag 

med middag. Vi försöker ha lite kul och inte bara prata om betong och gipsväggar, utan istället 

om hur samarbetet fungerar.   

Något annat som vi jobbar med är kreativa forum. I detta projekt har vi exempelvis definierat 

något som kallas tårtan. Det är ett forum där några av aktörerna samlas med regelbundna 

intervaller och diskuterar tänkbara möjligheter. Den här typen av träffar är inte som vanliga 

protokollförda möten, utan består mer av öppna diskussioner. 

Planering är en annan del som vi jobbar mycket med för att utveckla. Här handlar det om att få 

fler aktörer delaktiga. Här har vi som totalentreprenör ett stort ansvar att bjuda in de andra 

aktörerna så att vi gemensamt kan jobba med exempelvis tidplaner. En annan viktig del som 

skiljer partnering från traditionella projekt är arbetet med riskhantering. Aktörerna ska inte 

sitta för sig och jobba med sina egna risker, istället samlar vi ihop oss och jobbar gemensamt 

med dessa frågor. 

Vilka fördelar ser du med partnering? 

Den stora fördelen är att vi genomfört mer lyckade projekt med partnering än med traditionella 

arbetsmetoder. Eftersom kunden varit med i processen och kunnat påverka projektet, har vi 

lyckats leverera en slutprodukt som stämmer bättre överrens med vad de vill ha. Gällande 

ekonomin i projekten kan man säga att vi fått en säkrare ekonomi och att det blivit lättare att 

jobba med den. Genom öppen bokföring med full insyn försvinner den dolda agendan. I detta 

projekt har kunden (Swedavia) access direkt in i vårt ekonomisystem. Gällande tid ser vi också 

fördelar. Med partnering blir det lättare att föra diskussioner kring tidsaspekter. Exempelvis 

vilka delar som är tidskritiska, vilka besparingar eller kostnader förändringar i tidplanen kan 

leda till osv. I partnering finns även en gemensam drivkraft för att bli klar med projektet i tid.  

En annan föredel med partnering tror jag är attraktionskraften till branschen. Det är ju inte så 

kul att gå ut från högskolan och komma in i sitt första projekt, om man direkt ska gå ner i en 

skyttegrav och börja strida med alla andra i projektet. Vi tror att de nya som kommer till 

branschen tycker att det är kul att vi försöker jobba tillsammans och ha en öppen 

kommunikation. Det är oerhört viktigt att branschen ändrar sig, det ska vara kul att jobba. 



 

 
 

 

Vilka nackdelar ser du med partnering? 

Gällande nackdelar kan man kolla på de partneringprojekt som inte riktigt lyckats, då kan man 

se vissa gemensamma nämnare. Partnering kräver engagemang och det krävs från alla parter, 

vare sig man är två eller fler i ett partneringsamarbete. Det måste även finnas tillräckligt med 

organisation. Det fungerar inte bra om vi som entreprenör kliver in med en organisation på 25 

man och kunden bara har en person som representant. För att kunna implementera partnering i 

ett projekt fullt ut är det viktigt att det förankras högt uppe i organisationen, så att det blir ett 

tydligt budskap ner i projektet. 

I partnering försöker vi inte vara så rigida i rollerna och släppa företagstillhörigheten, vi pratar 

ofta istället om Projektet AB. Vi är alltså ett bolag och man försöker glömma varifrån man 

kommer. En grundtanke är att när man tillsätter funktioner ska det inte spela så stor roll 

varifrån man kommer, det viktiga är istället att ha rätt person på rätt plats. En nackdel med detta 

är att det kan bli förvirrat till följd av att de flesta har en grundtanke om hur projekt traditionellt 

drivs. Rör man om för mycket i organisationen kan det skapa en otydlighet. Därför är det otroligt 

viktigt att tydliggöra vem som är ansvarig för de olika processerna och vem som driver de olika 

frågorna. Misslyckas man med detta kan det bli problem.  

Sen kan det ju bli problem om man inte lyckas lösa vissa kärnfrågor, exempelvis frågorna om 

ekonomi och budget. I partnering finns det dock system för att lösa sådana problem. Vi jobbar 

med olika organisationsnivåer där man löser konflikter. Högsta nivån är styrgruppen där 

ombuden representerar de olika parterna, nedanför styrgruppen har vi projektledningsgruppen 

som är mer operativ. Under denna nivå har vi de olika processerna, som exempelvis 

projekteringen. Löser man inte frågor på processnivån släpper man dem upp till 

projektledningsnivån. Kvarstår problemet där lyfter man upp frågan ytterligare en nivå till 

styrgruppen. I nivåerna jobbar vi med tidsintervaller på exempelvis två veckor för att lösa 

problemet innan man skickar frågan till nästa nivå.  

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT 

Hur ser partneringsamarbetet och organisationen ut i detta projekt? 

Intentionerna från Swedavia (tidigare Luftfartsverket) har hela tiden varit att köra detta projekt 

som ett samverkansprojekt. Den samverkansmodell som vi nu använder har vi tagit fram 

tillsammans med beställaren utifrån deras intentioner och idéer, samt utifrån våra erfarenheter 

och tankar om hur vi ska jobba ihop. 

Vi har ett partneringavtal med beställaren och arkitekten, sen har vi partneringavtal med de 

underentreprenörer som vi skrivit totalentreprenadkontrakt med. De underentreprenörer vi 

skrivit dessa kontrakt med är inom de stora installationsområdena; el, rör, VVS och sprinkler. I 

deras avtal ingår även de projektörer de anlitat. Partneringavtalet mellan oss och beställaren ser 

självklart inte likadana ut som de mellan oss och de underentreprenörer vi anlitat. Men mycket 

av de villkor som finns i vårt avtal med beställaren går direkt ner till de avtal vi skriver med 



 

 
 

 
 

underentreprenörerna. När man jobbar med att ta fram de gemensamma målen så måste det ske 

i några olika steg, det går inte att sätta sig ner 100 personer tillsammans och försöka komma 

fram till något. Utöver detta har vi direktupphandlade konsulter för konstruktion (Sweco), 

brand, ljud m.m. Vi har alltså inget partneringavtal med Sweco i detta projekt ännu, men vi 

jobbar på ett väldigt bra sätt. 

Hur vanligt är det att projektörerna är med i partneringavtalen? 

Inte så jättevanligt men det beror på. De projektörer som har en stark roll redan tidigt i projektet 

har ju en större möjlighet att komma med i partneringavtalet. I denna typ av projekt har 

arkitekten en oerhört viktigt roll vilket gör att det är viktigt att ha med de i partneringavtalet. 

Det börjar dock bli vanligare att de underentreprenörer som vi handlar upp på 

totalentreprenadkontrakt kommer med i partneringsamarbetet väldigt tidigt, på så sätt kommer 

deras projektörer naturligt med. Alltså så som skett i detta projekt. 

Vad anser du om påståendet att projekteringsledaren bara är ett steg i karriären hos 

entreprenörerna? 

Det finns nog båda delarna. Det man kan säga är att det finns alltför få riktigt duktiga 

projekteringsledare på marknaden. Både vi entreprenörer, konsulterna och 

beställarorganisationerna är på jakt efter dessa personer. Det är en väldigt svår roll att ha, ordet 

ledare handlar ju om att leda och samla ett lag och få alla att gå åt samma håll. Samtidigt måste 

projekteringsledaren ha en teknisk kompetens och kunna förstå vad som är viktigt inom de olika 

fackområdena. 

Det kan mycket väl vara så att det kan vara ett karriärsteg för många att jobba som 

projekteringsledare under en period. Jag tycker dock att vi har ganska många 

projekteringsledare som valt det spåret och tycker att det är ett kul jobb. Det är också många 

som gått den traditionella entreprenörskarriärstegen; arbetsledare, platschef, entreprenadchef, 

affärschef, men sen på lite äldre dagar känt att det är kul med tekniken i projektet och börjat 

jobba som projekteringsledare. Projekteringsledare är dock en typisk roll i ett partneringprojekt 

där det inte är så viktigt med företagstillhörighet, det viktiga är att hitta rätt person. Kommer 

projekteringsledaren från entreprenörsledet så kanske de har större fokus på kostnadsmässiga 

och tidsmässiga frågor. De projekteringsledare som kommer från konsultled har nog större 

fokus på tekniken och att lösa de tekniska frågorna.  

Hur vanligt är det och vad anser du om projektörsmedverkan ute i produktionen?  

Det är inte vanligt, men skulle behöva vara vanligare, vi ser stora fördelar med det. Det handlar 

dock mycket om att det är rätt individer som fungerar och kan bidra i processen. 

  



 

 
 

 

Vad ska projektörerna i sådana fall ha för funktion? 

Flera funktioner, många frågor dyker upp under produktionstiden, verkligheten är aldrig helt lik 

det som ritas. Projektörerna skulle både kunna ha en kontrollerande och stödjande funktion för 

att se till att intentionerna från handlingarna blir verklighet. Här anser jag att de tekniska 

konsulterna ibland har större förutsättningar, än en separat upphandlad kontrollant som inte 

har bakgrunden och vet intentionerna som ligger bakom de olika lösningarna. Det finns alltså 

vissa fördelar, men man ska inte förkasta hela kontrollantyrket. 

Vad anser du om gemensamma projektkontor ute vid produktionen? 

Det är en annan viktig del för samverkan som vi inte lyckats fullt ut med än. Vi har provat det i 

några projekt och vi tror väldigt mycket på det, men det är tyvärr ganska ovanligt ännu. 

Närheten som uppstår när konsultgruppen samlokaliseras med entreprenören ute vid 

byggarbetsplatsen skapar en tätare kommunikation. Istället för att jaga varandra på telefon 

sitter man i rummet bredvid. Att vara på samma spelplan ger snabbare besked.  

I detta projekt jobbar vi med samlokalisering. De stora installatörerna har 

totalentreprenadskontrakt med oss, och de har ju därför eget upphandlade projektörer. På detta 

sätt blir det kunden, vi, samt installationsentreprenörerna och deras konsulter som 

samlokaliseras. 

Krävs det högre kompetens och social förmåga av deltagarna i ett partneringprojekt 

jämfört med ett traditionellt projekt? 

Ja det gör det absolut, vissa personer är inte lämpade att jobba i partneringprojekt och då 

fungerar det inte bra, kanske för att de inte har den rätta mentala inställningen. Däremot kan 

dessa personer vara alldeles utmärkta i andra samarbetsformer och leverera fantastiska projekt. 

Ibland pratar vi om att det är en generationsfråga, men det är kanske inte hela sanningen. I vår 

organisation är de mest hängivna partneringföreträdarna de som passerat pensionsålder. 

Samtidigt är de unga som kommer in väldigt förändringsbenägna och tar snabbt till sig detta 

tänk och arbetssätt. 

KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSUTBYTE 

Skiljer sig kommunikationen mellan aktörerna i partneringprojekt jämfört med andra 

projekt? 

Det är alltid svårt att jämföra partneringprojekt och traditionella projekt, det är inte två 

ytterligheter utan egentligen två gråa moln som går in i varandra. Men om man ska försöka säga 

något som skiljer sig åt, är det nog just att man i partnering jobbar mer med 

kommunikationsprocessen genom att skapa kortare kommunikationsvägar och hitta forum där 

alla kan komma till tals. I partnering försöker vi komma lite ifrån de raka rapporteringsvägarna. 

Istället försöker vi hitta ett klimat där kommunikation sker på flera nivåer och att det är högt i 

tak.  



 

 
 

 
 

Sen självklart är det ju viktigt att vi dokumenterar det vi håller på med och att beslut tas på rätt 

nivå. I partneringprojekt finns ju även den strukturerade processen med olika spelregler som 

finns i alla traditionellt projekt. De är väldigt mycket information som ges i ett stort projekt och 

det tas väldigt många beslut på olika nivåer och av olika dignitet och karaktär. Detta är bra för 

det driver projekten framåt. Men det måste finnas en viss struktur i det hela för att vi ska kunna 

hålla åtaganden för tid, kostnad, kvalitet.  

En annan skillnad inom detta område är att man inte sitter och håller på saker och ting som man 

kanske gör i andra projekt av taktiska skäl. Ett exempel kan vara en traditionell 

generalentreprenad, där vi ser att det kommer bli ett problem men vi väntar, det är ju 

byggherreorganisationen och deras konsulter som ska lösa det. Vi sitter på informationen men 

låter det hända, sen kommer vi och säger att nu är det hinder och att vi inte kommer fram. Detta 

är total ”kocko” för hela processen, det driver ingen framåt. Då är det mycket bättre att lägga upp 

all fakta på bordet så tidigt som möjligt och försöka hantera frågan med öppenhet. 

LÄRANDE OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING 

Hur skall erfarenhetsåterföring ske enligt era rutiner/ert kvalitetssystem? Hur upplever 

du att det fungerar? 

Enligt vårt kvalitetssystem ska vi både ha intern och extern erfarenhetsåterföring genom 

slutmöten. Jag tycker att vi lyckas bra med detta ganska ofta. Den erfarenhetsåterföring som vi 

upplever svårast är dock att få in erfarenheter från andra projekt. Ofta sker detta endast genom 

vad de personer som kommer in i projektet, har med i sitt bagage.  

Hur jobbar ni med lärande och erfarenhetsåterföring på NCC? 

Vi jobbar dels med någonting som heter NCC-projektplanering vilket egentligen är någonting 

som kommer från ”lean-konceptet.” Det går ut på att vi tar ner planeringen till en lägre nivå i 

organisationen så att exempelvis yrkesarbetare, elektriker, och rörläggare är med i 

planeringsarbetet. Det är otroligt lärande att sitta tillsammans och diskutera varandras 

problemställningar. Just det tvärfackliga utbytet tror jag är viktigt genom att man lär sig mycket 

om produkten som helhet. 

En annan form av erfarenhetsåterföringen som vi har i våra projekt är vad vi kallar 

arbetsberedningar. Det går ut på en noggrann planering i förhand av ett visst arbetsmoment där 

vi går igenom det produktionsmässigt. Efter att momentet genomförts träffas vi och går igenom 

vad som gick bra, vad som gick dåligt och hur ska vi ändra detta inför nästa gång momentet ska 

genomföras. I detta projekt har vi exempelvis åtta av tolv våningar som är väldigt lika varandra 

och då kan mycket vinnas. De frågor vi diskuterar kan exempelvis vara om det ska vara fler 

mattläggare, om något inte är tillräckligt beskrivet i handlingarna, om vi ska ändra 

prefabriceringsgrad osv. Arbetsberedning handlar om att ta sig tid och reflektera, inte bara 

agera.  



 

 
 

 

Hur planerar ni lärande och erfarenhetsåterföring i detta projekt? 

Förutom de moment som beskrivits tidigare som projektplanering, arbetsberedningar, 

workshops och samlokalisering, så är studiebesök något som vi jobbar med i detta projekt och 

som vi kommer jobba mer med när vi närmar oss produktionen. Studiebesök ger både lärande 

och erfarenhetsåterföring. Vi har ännu inte planerat någon stor avslutande 

erfarenhetsåterföring, men samtidigt är det ju 2,5 år kvar innan projektet ska avslutas. 

Skiljer sig lärande och erfarenhetsåterföring mellan aktörerna i partneringprojekt 

jämfört med traditionella projekt?  

Momenten för lärande och erfarenhetsåterföring finns även i traditionella projekt, men i och 

med att vi har ett öppnare samarbete i partneringprojekten finns bättre förutsättningar för att 

kunna utföra dessa moment tillsammans med de andra aktörerna.  

Det man kan konstatera är att om parterna jobbat nära varandra i ett projekt finns det mindre 

att säga till varandra i slutänden. Det är precis som i en personalprocess, det går att spara på alla 

frågor tills man ska ha medarbetarsamtal en gång om året. Men om man har en bra relation 

mellan chef och den anställde pratar man om dessa frågor fortlöpande under hela året. Då blir 

medarbetarsamtalet egentligen bara en avstämning av det man redan vet. Jag tror alltså att den 

fortlöpande processen är viktigare än att man gör ett stort avstamp i slutet av projektet, även om 

det också är viktigt. 


