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Sammanfattning 

I samband med det ökade bostadsbehovet i landet ökar behovet av nybyggda bostäder. För att 

kunna effektivisera bostadsbyggandet är det av värde att förbättra byggprocessen. Med 

förbättring avses kommunikation och samarbete mellan beställare och entreprenör som vidare 

kan leda till tids- och kostnadseffektivisering. I byggprocessen är flera personer inblandade 

från tidig projektering till slutlig förvaltning. Alla inblandade parter jobbar för ett gemensamt 

mål där samarbetet kan pågå under flera år. Nyckeln till ett framgångsrikt och lyckat projekt är 

god kommunikation och ett bra samarbete under hela byggprocessen.  

 

Examensarbetet som följer är utfört i samarbete med företaget Riksbyggen. Syftet med arbetet 

är att kunna effektivisera framtida projekt. Detta görs genom undersökning av 

kommunikationen och samarbetet för tre utförda nybyggnadsprojekt. Målet med denna studie 

är att uppmärksamma när det brister i både kommunikationen och samarbetet mellan beställare 

och entreprenör. Kunna identifiera bra tillvägagångssätt som använts för att uppnå god 

kommunikation och samarbete. Även ta fram konstruktiva åtgärdsplaner för att effektivisera 

och förbättra den framtida kommunikationen och samarbetet. 

 

Studien har en kvalitativ utformning, empiriinsamlingen består huvudsakligen av semi-

strukturerade intervjuer. Genom intervjuer med nyckelpersoner från de tre undersökta 

nybyggnadsprojekten har en uppfattning erhållits över hur samarbetet och kommunikationen 

mellan beställaren och entreprenören varit. Resultatet visar att där beställaren arbetat med 

entreprenören i samverkan under tidigare byggskeden har det skapat mervärde i projektet. När 

det exempelvis har varit tidspress och organisationsbyten i projekten har det påverkat 

samarbete och kommunikationen till det sämre. Varje byggprojekt är unikt med olika 

medarbetare, därför är det av värde att anpassa kommunikationsformen och samarbetet efter 

projekt. Examensarbetet lyfter även fram värdet av att erfarenhets återföra och 

förbättringsförslag för Riksbyggens system gällande detta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

With the shortage of vacant accommodation in the country, the need to develop new housing 

has increased significantly. To accomplish this in the most effective manner, the entire 

building process needs to be improved. The communication between the developer and the 

contractor is one such major aspect that may lead to furthering time and cost efficiency. 

During the construction process, several parties are involved from the early planning to the 

management of the development. All involved parties work towards a common goal where the 

cooperation between them could last several years. The key to a success is thorough and clear 

communication as well as good cooperation between the parties throughout the entire building 

process.  

This report is made in cooperation with Riksbyggen. The aim is to streamline future projects 

by examining the communication and cooperation methods used three previous construction 

projects. The purpose of this study is to examine the shortcomings in both the communication 

and cooperation between developer and contractor, and to identify good practices employed to 

achieve good communication and cooperation, as well as take constructive action to improve 

future projects. 

The study has a qualitative design; and empirical data collection consists mainly of semi-

structured interviews. Through interviews with key figures from the three investigated 

construction projects, an overall idea of the cooperation and communication between 

developer and entrepreneur has been obtained. The results show that when the developer 

worked alongside the contractor during the early construction phases, it added value to the 

project. Time constraints and organizational changes in the projects had a negative impact on 

cooperation and communication between the parties.  

Every construction project is unique, it is therefore profitable for the overall value of the 

project to customise the communication and cooperation forms according to the projects 

nature. The thesis also highlights the value of experience feedback and improvement 

suggestions for Riksbyggen experience systems. 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Denna studie görs med anledning av den aktuella bostadsbristen i Sverige. Enligt boverket 

uppskattas det behövas 710 000 fler bostäder fram till år 2025.  Av Sveriges 290 kommuner är 

det brist på bostäder i 183 av dem enligt boverkets enkät om läget på bostadsmarknaden 2015. 

Längsta bostadsköerna finns i storstäderna eftersom fler människor väljer att bosätta sig i 

större städer, ofta med högskola/universitet och större arbetsmarknad jämfört med mindre 

orter. Att ha tillgång till en bostad är grunden för att människan ska kunna leva och verka efter 

sina önskemål. För att tillgodose bostadsbehovet har regeringen som mål att öka byggandet till 

250 000 bostäder mellan åren 2015–2020 [1] [2]. 

 

För att kunna uppnå ökat antal nybyggda bostäder med effektivare byggprocesser, kan 

återkopplingar från tidigare projekt med avseende på kommunikation och samarbete vara av 

värde att studera. I byggprocessen är flera personer inblandade från tidig projektering till 

slutlig förvaltning. Alla inblandade parter jobbar för ett gemensamt mål där samarbetet pågår 

under flera år. Nyckeln till ett framgångsrikt och lyckat resultat är god kommunikation och ett 

bra samarbete under hela byggprocessen [3] [4]. 
  

1.2 Syfte och målformulering   

Studiens ändamål är att tids- och kostnadseffektivisera byggprocessen. Detta görs genom en 

granskning av olika projekt där samarbetet och kommunikationen mellan beställare och 

entreprenör undersöks. Undersökningen kommer att innefatta analyser av upphandlingen och 

samordning mellan beställaren och entreprenören. Studien omfattar tre olika bostadsprojekt 

utförda av Riksbyggen. Samtliga projekt är flerbostadshus upprättade i olika kommuner och är 

upphandlade enligt styrd totalentreprenad, även kallad för totalentreprenad i samverkan. Syftet 

med examensarbetet är at lyfta fram värdet av att erfarenhetsåterkoppla tidigare projekt för att 

förbättra framtida projekt. Med förbättring avses kommunikation och samarbete mellan 

beställare och entreprenör som vidare kan leda till tids- och kostnadseffektivisering.  
 

Arbetets huvudsakliga mål:  

 

 Identifiera orsaker till att det brister i kommunikationen och samarbetet mellan 

beställare och entreprenör    

 

 Identifiera bra tillvägagångssätt som använts för att uppnå god kommunikation och 

samarbete   

 

 Ta fram konstruktiva åtgärdsplaner för att effektivisera och förbättra kommunikation 

och samarbete 

 

 Kan riktlinjer för upphandling i syfte att uppnå en förbättrad lönsamhet i projekten tas 

fram?  
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1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till en jämförelse av tre olika projekt då ännu fler utredningar anses orimligt 

inom den tänkta tidsplanen. Tidsplanen omfattar ungefär 10 veckors arbete från start till 

slutinlämningen. På grund av tidsbegränsningen har inte alla skeden i byggprocessen 

granskats. Avgränsning för studien har gjorts till endast projekteringsskede och 

produktionsskede. 

Arbetet utförs i samarbete med Riksbyggen där samtliga projekt är flerbostadshus upprättade i 

olika kommuner och upphandlade enligt styrd totalentreprenad. Det finns en skillnad i 

bostadshusens utformning men då studiens ändamål avses till kommunikation och samarbete 

anses detta obetydligt. Regler och lagar inom branschen begränsar och påverkar även 

samarbetet och kommunikationens utformning. Denna studie avgränsas till det som utförs 

utöver regelverken och med antagande att företagen har följt alla regelverk korrekt. 

 

1.4 Metod  

Genomförandet av examensarbetet har delats upp i tre olika delar, Del I - Litteraturstudier och 

faktainsamling, Del II – Resultat, Del III -Analys och slutsats. Nedan ges en kort beskrivning 

för utformningen av varje del.  

1.4.1 Litteraturstudier och faktainsamling  

Denna studie har en kvalitativ utformning, empiriinsamlingen består huvudsakligen av semi-

strukturerade intervjuer. För att ha förmågan att föra intervjuer med branschkunniga inleddes 

arbetet med faktainsamling och litteraturstudier. Där byggprocessen, tillvägagångssättet vid 

handläggning av byggprojekt, olika entreprenadformer och regelverken kring upphandling av 

entreprenader studerades. Med frågeställningen och det teoretiska förarbetet som utgångspunkt 

arbetades en underlagsmall med intervjufrågor fram (se bilaga D). Därefter bokades möten in 

med nyckelpersoner från de tre granskade bostadsprojekten. Nyckelpersonerna som intervjuats 

är både från beställa- och entreprenör sidan. I samband med intervjuerna gjordes även 

studiebesök till varje projekt.  

1.4.2 Resultat 

Efter att nyckelpersonerna intervjuades sammanställdes intervjusvaren i textdokument. 

Resultatet från intervjusvaren diskuterades och analyserades noggrant för en rättvis 

bedömning. Därefter delades intervjufrågorna och de samanställda intervjusvaren in i olika 

teman. Temaindelningarna anges som underrubriker i resultatdelen och under varje rubrik 

presenteras intervjusvaren i en sammanfattad form. Fokus har lagts på att framföra det mest 

konkreta och viktiga från intervjuerna med respondenterna. Resultatet redovisas utifrån 

byggherrens perspektiv och entreprenörernas perspektiv. Totalt har 13 nyckelpersoner från de 

tre projekten intervjuats och de presenteras anonymt där endast företagsnamn och befattning 

redovisas.  
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1.4.3 Analys och slutsats    

Under denna del av rapporten kommer slutsatser och analyser av empirin att diskuteras. För att 

få en återkoppling på vad som analyserats och diskuterats i intervjuerna hölls ett möte med 

Riksbyggens regionala produktionschef, som har hand om frågor som rör 

erfarenhetsåterkoppling och utveckling. Gemensamt diskuterades ett flertal punkter och 

förbättringsförslag samt rekommendationer för Riksbyggen (se bilaga G). Alla 

rekommendationer och utvecklingsförslag som presenteras under detta avsnitt är utöver det 

som måste utföras enligt regelverk. Då alla byggprojekt är unika med unika lösningar har 

generella idéer för Riksbyggen tagits fram. Där fokus grundar sig enbart på kommunikationen 

och samarbetet under projekteringen och produktionen.  

 

1.5 Begreppsordlista 

Följande begreppsordlista har sammanställts för att ge en förklaring till förekommande 

förkortningar och ord i examensarbetet. 

Förfrågningsunderlag: Det underlag som anbudsinfordrade tillhandhåller för utarbetande av 

anbud  

Anbud: Ett annat namn för offert som används inom byggbranschen 

BKK: Byggandets Kontaktkommitté  

Skype: Ett program för röst- och videosamtal 

Projektplatserna: Webbaseradplattform där man för respektive bostadsprojekt förvarar 

gemensam information, exempelvis handlingar, protokoll och kvalitetsplaner.  

Sidoentreprenör: Entreprenader som pågår vid sidan om varandra. I en sidoentreprenad har 

varje entreprenör ett avtal med samma beställare.  

Kultur: Normer, koder, seder och attityder som ligger till grund för hur dagliga rutiner, 

samtal, grupperingar och beteenden ser ut på arbetsplatsen 

Brf: Bostadsrättsförening  

Miljöbyggnad: Miljösystem som är anpassat för den svenska marknaden och bygger på 

livscykelanalyser av byggmaterialens miljöpåverkan.  

Rambeskrivning: En teknisk beskrivning för upphandling av en totalentreprenad 

Partnering: En strukturerad samverkansform där nyckelpersoner samarbetar för projektets 

bästa 

ABT06: Allmänna bestämmelser för totalentreprenader  

Modern teknik: Nyare innovativa tekniska lösningar än de som används i syfte att digitalisera 

och förbättra kommunikationen och samarbetet 
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DEL I – LITTERATURSTUDIER OCH FAKTAINSAMLING  

 

 Projektpresentation 

2.1 Projekten  

De tre projekten som studien avgränsas till är utförda på tre olika geografiska områden i 

landet, Umeå (se bilaga A), Gävle (se bilaga B) och Uppsala (se bilaga C). Samtliga projekt är 

nybyggnation av flerbostadshus och är upphandlade efter styrd totalentreprenad enligt 

ABT06(se Tabell 1). Alla bostäder är certifierade med silver enligt systemet Miljöbyggnad. 

I Gävle hade totalentreprenadavtalet tecknats med Peab Sverige AB. Peabs dotterbolag, Peab 

PGS AB anlitades som underentreprenörer och ansvarade för utförandet av huskropparna. I 

Umeå tecknades avtal med AB Vännäsbyggarna men som nyligen bytte namn till, VNB 

Byggproduktion AB. I Uppsala hade man tecknat avtal med Sh bygg, sten och anläggning AB 

[5]. 

Tabell 1, Fakta angående de tre bostadsprojekten 

 

Ort 

 

Projekt 

 

Utformning 

Antal 

lägenheter 

 

Byggnadsår 

Umeå 

 

Brf Mariestrand 3 1 huskropp, 10 våningar 40st 2014 

Gävle 

 

Brf Liljan 3 huskroppar, 4 våningar 47st 2015 

Uppsala Brf Solgläntan 2 huskroppar, 5-8 våningar 90st 2015 

 

 

2.2 Företagsinformation 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som grundades år 1940 då det rådde bostadsbrist samt 

arbetsbrist i landet. Riksbyggen har idag 265 kontor, 2300 anställda och verksamheter på över 

400 orter runt om i landet. Företaget är även en av marknadens största och mest anlitade 

fastighetsförvaltare. De hjälper allt från bostadsrättsföreningar, företag och offentliga 

fastighetsägare. Sammanlagt förvaltar de 176 000 bostadsrätter i 2730 bostadsföreningar och 

ungefär 100 000 hyreslägenheter. Riksbyggen hjälper även investerare och kommuner att 

utveckla sina fastigheter så att människorna som bor och arbetar i dem trivs och mår bra. 

Riksbyggens ambition är att vara långsiktiga samhällsutvecklare [6] [7].  
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Sh bygg, sten och anläggning AB grundades år 1923 och är ett av branschens äldsta 

entreprenadföretag som utför bygg-, sten- och anläggningsarbeten. De har idag 300 anställda 

på företaget [8]. Sh bygg har kontor i Uppsala, Stockholm och Östhammar. Företaget arbetar 

med ett flertal olika typer av jobb, allt från kontorsanpassningar till större nybyggnadsprojekt 

[9]. De arbetar både i större totalentreprenader med omfattande planering, projektering samt 

mindre projekt med delad entreprenad [10]. 

Peab PGS AB är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. PGS grundades år 2007 och har ungefär 

110 anställda idag. Huvudkontoret och fabriken är etablerad i Ängelholm men de har även 

kontor i Stockholm [11]. Peab PGS är ett fullständigt byggsystem för flerbostadshus [12]. PGS 

säljer, utvecklar, tillverkar och monterar nyckelfärdiga flerfamiljshus [11]. 

VNB Byggproduktion AB är ett privatägt byggföretag med 26 anställda och verksamhet i Umeå 

[13] [14]. Tidigare hette företaget, AB Vännäsbyggarna men sedan år 2014 bytte man till VNB 

Byggproduktion AB. Under det året certifierades de även enligt ISO9001 och ISO14001 [13]. 

Företagets arbeten sträcker sig över hela byggsektorn med allt från småhus till offentliga 

byggnader [15]. 
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 Byggprocessen  

Byggprocessen är uppdelad i olika skeden och kan variera beroende på entreprenadform och 

projekttyp. Processen kan grundläggande delas in i fyra olika skeden (se Figur 1). Första 

skedet omfattar att byggherren, som vanligen är beställaren beslutar om byggnationen och 

påbörjar ett byggprojekt. Sedan utförs produktbestämningen genom bygghandlingar i 

projekteringsskedet. När produktbestämnigen är klar påbörjas produktframställningen i 

produktionsskede. Efter färdigställning av byggnationen kan byggprocessens sista skede, 

produktanvändning inledas.  

 

Figur 1, Grundlig illustration av byggprocessen 

 

3.1 Olika skeden 

När byggherren planerar att utföra en byggnad görs en förstudie där förutsättningarna för 

byggnadsprojektet kartläggs. Byggherren undersöker bland annat tomtens topografi, de 

geotekniska förutsättningarna, kommunens detaljplan, försörjningen av el och vatten. Vid 

bedömningen av olika lösningar ligger miljömässiga konsekvenser alltid i fokus. När en 

förstudie har gjorts kan byggprocessen delas in i olika skeden (se Figur 2). Dessa skeden 

beskrivs kortfattat nedan.   

Programskedet: I programskedet preciserar byggherren alla krav och önskemål på den 

framtida byggnaden i ett byggnadsprogram. Byggherren försöker kartlägga de förutsättningar 

och villkor som kan påverka den kommande projekteringen och i viss mån produktionen. När 

detta skede är klart har byggherren arbetat fram systemhandlingar, gestaltningsprogram, 

arbetsplan och en miljökonsekvensbeskrivning.  

Projekteringsskedet: I detta skede arbetas ritningar och beskrivningar fram efter byggherrens 

krav och önskemål enligt byggnadsprogrammet. Det är viktigt att byggherren även är delaktig 

i projekteringen för att uppnå bra handlingar. Framtagandet av bygghandlingarna kan skilja sig 

beroende på vilken entreprenadform som upphandlas. Under detta skede samarbetar flera olika 

aktörer som exempelvis arkitekt, konstruktör, VVS-konsult och el konsult. Under hela 

projekteringen måste alla inblandade projektörer informera om olika svårigheter och lösningar 

som uppstår. Ritningar och bygghandlingarna som slutligen framtas kommer att användas som 

underlag av entreprenörerna vid produktframställningen.  

 

Byggherren (Beställaren) Projektering Produktion Produktanvändning
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Anbudsskedet: I detta skede infordrar beställaren anbud som grundas på ett 

förfrågningsunderlag. Detta underlag omfattar ritningar, beskrivningar och föreskrifter. Det 

finns olika sätt att inbjuda till anbudslämnande. När anbuden jämförts och byggherren har 

utsett en entreprenör ingås ett entreprenadavtal som formuleras i ett entreprenadkontrakt. Detta 

kontrakt undertecknas av båda parter.  

Byggskedet: även kallat för produktionsskedet, under detta skede utförs bebyggelsen. 

Byggandet utförs av den byggentreprenör som byggherren ingått ett entreprenadavtal med.  

Förvaltningen: Detta skede inleds när byggskedet är slut och den färdiga byggnaden 

överlämnas till byggherren. Byggherren ska se till att driften av byggnaden flyter på smidigt. 

Den ska försörjas med elektricitet, vatten och energi för uppvärmning. Avfallshanteringen och 

ventilationen ska fungera. Byggnaden behöver underhållas för att de tekniska funktionerna och 

det ekonomiska värdet för byggnaden ska bevaras. [3]. 

 

Figur 2, Olika skeden i byggprocessen 
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3.2 Allmänna bestämmelser 

Flera olika upphandlingar görs i ett byggprojekt, avtalen består av olika slags inköp. 

Upphandlingen sker mellan professionella beställare, konsulter och entreprenörer. Vad som 

upphandlas är tjänster och varor. När parterna är överens tecknas ett avtal som tydligt omfattar 

villkoren, detta bekräftas genom kontraktsskrivning. Då flera olika parter tecknar kontrakt med 

varandra inom samma projekt är det viktigt med tydligt formulerade avtal (se Figur 3). 

Sverige saknar en lagstiftning som reglerar förhållandet i samband med entreprenader. 

Konsumenttjänstlagen gäller inte för entreprenadavtal mellan företag [16]. Regleringen för de 

rättsliga förhållandena mellan de tidigare nämnda parterna sker genom allmänna 

standardiserade avtalsvillkor som gemensamt arbetats fram av Byggandets Kontaktkommitté 

(BKK). BKK är en förening bestående av branschledande organisationer och myndigheter 

inom byggsektorn. Deras huvudsakliga uppgift är att ta fram och ge ut juridiska dokument, 

allmänna bestämmelser (AB) [17] [18]. 

 

 

Figur 3, Allmänna bestämmelsers tillämpningsområden 
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3.3 Handläggning av byggprojekt  

Handläggningen av ett byggnadsprojekt kan kortfattat beskrivas enligt exemplet nedan. 

                                                                                              

                             Figur 4, Modell över handläggningen av ett byggprojekt 

 

- Byggherren vill uppföra en byggnad. 

Byggprojektets förutsättningar tas fram i 

form av krav och önskemål.  

- Byggherren väljer en lämplig 

upphandlingsform för entreprenaden. Med 

upphandlingsform menas entreprenadform 

och ersättningsform.  

- För att entreprenören ska kunna 

anbudsräkna krävs ett 

förfrågningsunderlag. För att få fram 

förfrågningsunderlaget behöver byggherren 

skriva avtal med projektörer. Detta är inte 

nödvändigt i det fall då byggherren redan 

har dessa resurser internt inom företaget.  

- När förfrågningsunderlaget är färdigt görs 

en anbudsförfrågan. Det finns olika sätt att 

inbjuda till anbudslämnande. Ett alternativ 

är inbjudenupphandling vilket innebär att 

anbudsinfordraren inbjuder vissa 

entreprenörer att lämna anbud. Ytterligare 

ett tillvägagångssätt är öppen upphandling 

där entreprenörerna genom exempelvis 

annons får tillfälle att lämna anbud.  

- När anbuden jämförts och byggherren har 

utsett en entreprenör ingås ett 

entreprenadavtal som formuleras i ett 

entreprenadkontrakt som undertecknas av 

båda parter.  

- Entreprenören skriver avtal med 

underentreprenörer och andra leverantörer 

under entreprenadtiden.  

- När entreprenadtiden är över görs en 

slutbesiktning och innan garantitidens slut 

genomförs en garantibesiktning(se Figur 4) 

[16]. 
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 Byggprojektets aktörer  

Byggherren är enligt Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §, den som för egen räkning utför eller 

låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren behöver inte 

vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en 

bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Byggherren är beställaren av hela 

byggprojektet och kommer att stå som ägare för byggnadsverket. Det är byggherren som får 

bygglov och bär ansvaret över att lagstiftningen följs [3] [16]. Byggherren styr dem viktiga 

besluten avseende byggnadens utformning, kvalitet, miljökrav och standard [3].  

Projektledaren anlitas av byggherren för administration av byggprojektet. Projektledarens 

uppgift är att leda genomförandet under projektering- och produktionsskede. De ansvarar 

bland annat över samordningen, kostnadsstyrning, kalkylering, upphandling av entreprenad, 

bevakning av beställarens kvalitets- och miljökrav. Projektledaren ansvarar även för 

uppföljning av projektet och dess kostnader [3] [16].  

 

Byggledaren är en konsult med erfarenhet av byggproduktion och brukar anlitas efter att en 

entreprenör har upphandlats. Byggledarens uppgift är att vara kontaktperson mellan beställare, 

projektledare och entreprenör. Ännu ett ansvarsområde är att bevaka och kontrollera att 

kontraktsvillkoren uppfylls under byggskedet [3].  

Projektörer medverkar i byggprocessens tidiga skede och ansvarar för framställningen av 

bygghandlingar. Entreprenadformen avgör vem det är av byggherren och entreprenören som 

ska upphandla projektörerna. En projektör kan exempelvis vara en konstruktör eller en 

arkitekt. Konstruktören tar fram konstruktionsritningar, K-ritningar medan arkitekten tar fram 

arkitekthandlingar, A-handlingar. 

Entreprenören ansvarar för utförandet av byggandet det vill säga produktframställningen i 

byggprojektet. Beställaren är den som ansvarar över att förhandla och anlita entreprenören [3] 

[17]. En Underentreprenör är en entreprenör som utför en del av entreprenaden åt en annan 

entreprenör [3].  

Projektchef även kallad för entreprenadschef ansvarar över att leda och styra större projekt 

mot uppsatta mål. Dem tillhör entreprenörens organisation och har det övergripande ansvaret 

för projektets ledning, styrning, kundrelationer, större kontraktsfrågor, tekniska frågor, 

arbetsmiljö, kvalitet och miljö [19].  

Platschefen även kallad för produktionschef eller projektchef, ansvarar för produktionen ute 

på byggarbetsplatsen. Platschefen är den högst ansvarige på byggarbetsplatsen vars 

arbetsuppgifter bland annat omfattar ett övergripande ansvar för ekonomi, tid, planering, 

administration och personal. Platschefens ansvar innebär bland annat att se till att planeringen 

håller och att löpande stämma av budget, tid- och resurs planer. 

Arbetsledaren är underställd platschefen och ansvarar för stora delar av driften och ledningen 

på arbetsplatsen. Arbetsledaren ansvarar över att material finns på arbetsplatsen vid rätt tid, 

kontroll av maskiner, säkerhetsföreskrifter följs, arbetet utförs enligt ritningar och anvisningar. 

De ansvarar även över samordningen på bygget och över underentreprenörernas arbeten [20].  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/byggherrens-ansvar/
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 Entreprenadformer  

En entreprenadform anger på vilket sätt ett projekt ska organiseras ansvarsmässigt mellan de 

medverkande parterna. Det två vanligaste typerna av entreprenader är totalentreprenad och 

utförandeentreprenader. I utförandeentreprenader ansvarar byggherren för projekteringen och 

framtagning av bygghandlingar. När bygghandlingarna är färdigställda upphandlas 

entreprenörer som står för utförandet helt i enighet med handlingarna. De finns olika typer av 

upphandlingsformer för utförandeentreprenader, två av dem är delad entreprenad och 

generalentreprenad. I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för både projektering och 

utförandet av byggnaden [3].  

 

5.1 Delad entreprenad  

I en delad entreprenad anlitar byggherren flera entreprenörer som står för varsin del av 

byggandet, dessa entreprenörer kallas för sidoentreprenörer (se Figur 5). För varje sådan 

delentreprenad tar byggherren fram ett förfrågningsunderlag, infodrar anbud och sluter avtal 

med den entreprenör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Eftersom sidoentreprenörerna 

inte har något avtal med varandra samordnar beställaren sidoentreprenörernas arbeten vad 

gäller tid och planering. Beställaren kan överlåta samordningsansvaret till en av 

entreprenörerna. Den entreprenör som tar över samordningsansvaret blir då huvudentreprenör 

[3]. 

Figur 5, Delad entreprenad
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5.2 Generalentreprenad  

I en generalentreprenad svarar beställaren för projekteringen fram till färdiga handlingar (se 

Figur 6). Skillnaden mellan delad entreprenad och generalentreprenad är att i 

generalentreprenaden tar beställaren endast fram ett förfrågningsunderlag som omfattar hela 

utförandet av objektet.  När förfrågningsunderlaget är färdigt gör entreprenörerna 

anbudsräkningar. Dessa är lätta att jämföra då de i stort sett endast skiljer sig i kostnader. När 

anbuden jämförts, tecknas ett anbudskontrakt med den entreprenör som lämnat bäst anbud. 

Entreprenören som vinner anbudet kallas för generalentreprenör [3] [21]. 

Figur 6, Generalentreprenad
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5.3 Totalentreprenad  

I en totalentreprenad har entreprenören ansvar för både projektering och utförandet av 

byggnaden. Vid en renodald totaneltreprenad precisiserar byggherren funktionskraven, kraven 

omfattar den standard som ställs på byggnaden (se Figur 7). I rambeskrivningen presenteras 

önskemål om utseendet och övriga egenskaper hos byggprojektet. När byggherren tagit fram 

ramhandlingarna gör entreprenörerna anbudsberäkningar. Till skillnad från 

utförandeentreprenader är anbuden svårare att utvärdera och jämföra eftersom det inte bara är 

priset som jämförs i de olika anbuden. I anbuden för en totalentreprenad jämförs bland annat  

pris, utformning, utseende och standard. Den entreprenör som vinner anbudsgivningen kallas 

för totalentreprenör.  

 

Figur 7, Renodlad totalentreprenad 

En annan variant av totalentreprenad är styrd totalentreprenad, även kallad för totalentreprenad 

i samverkan (se Figur 8). Vid denna entreprenadform gör byggherren en tidig projekteringen 

och därefter lämnar entreprenören anbud. Detta ökar byggherrens inverkan men begränsar 

entreprenörens inflytande på byggnadsverkets utformning [3] [21].  

 

Figur 7, Totalentreprenad i samverkan 
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 Ersättningsformer  

Ersättningsformen anger på vilket sätt betalning utgår för utförda arbeten. De två vanligaste 

ersättningsformerna för ett byggprojekt är fast pris och löpande räkning. Beställarens och 

entreprenörens ekonomiska mellanhavanden framgår i de allmänna bestämmelserna för 

entreprenader. 

Fast pris innebär att parterna i förväg kommer överens om en totalsumma som ska gälla för 

alla arbeten inom entreprenaden. För att entreprenören i förhand ska kunna uppskatta 

kostnader krävs underlag i form av ritningar, beskrivningar och förfrågningsunderlag [3]. 

Vid Fast pris med indexreglering får entreprenören ersättning för kostnadsförändringar som 

sker med tiden. Stora byggprojekt pågår under flera år, detta medverkar i att anbudspriset som 

baserades på kostnader och löner vid anbudsgivningen kan förändras fram till påbörjat arbete. 

Konjunkturförhållandet i landet är en avgörande faktor till om det blir en kostnadsökning eller 

en kostnadsminskning. Kostnadsändringarna regleras genom att tillämpa entreprenadindex 

med bas januari 2011 som varje månad redovisar förändringar för olika slags byggkostnader. 

[22]      

Ersättningsformen löpande räkning innebär att entreprenören får betalt efter slutfört arbete. 

Vanligen sker detta månadsvis där kostnaderna verifieras genom verkligt nedlagda kostnader 

för arbetet. Entreprenören får även ett arvode som ersätter kostnader för centraladministration, 

risk och räntor. Arvodet kan bestå av ett på förhand bestämt fast belopp eller ett procentuellt 

pålägg. Denna ersättningsform används bland annat vid ombyggnader eller då 

bygghandlingarna inte är färdiga vid byggstart. Om bygghandlingarna är relativt fullständiga 

kan beställaren kräva att entreprenören anger ett absolut högsta belopp på entreprenaden, 

ersättningsformen kallas då för löpande räkning med tak. 

 

ÄTA-Arbeten står för ändringar, tillägg och avgående arbete. Detta innebär att entreprenören 

har rätt till ersättning för tillkommande arbeten och beställaren har rätt till avdrag för avgående 

arbeten [3].  
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DEL II – RESULTAT 

 Intervjuer 

Empiriinsamlingen för examensarbetet består av en process med semi-strukturerade intervjuer 

där en person i taget intervjuats. Med frågeställningen och det teoretiska förarbetet som 

utgångspunkt har en underlagsmall med intervjufrågor (se bilaga D) arbetats fram. Studiens 

respondenter kunde fritt svara kring de öppna frågorna och i viss utsträckning styra ordningen 

på frågorna. Till följd av detta fördes samtalet med respondenterna mer naturligt och de kunde 

styra svaren efter sina egna erfarenheter. Några av intervjufrågorna är mätbara och besvarades 

efter en skala mellan (0)1–10. Där 1 står för jättedåligt, 10 för jättebra och 0 innebär att 

respondenten inte besvarat frågan (se bilaga F). 

Efter intervjuerna sammanställdes frågorna i följande teman, entreprenadform, 

ersättningsform, modern teknik, kommunikation och samarbete, tidsplan och tidspress samt 

erfarenhetsåterföring och utvecklingspotential. Totalt har 13 nyckelpersoner från de tre 

projekten intervjuats. Nedan redovisas den procentuella fördelningen av respondenter från 

beställarsidan respektive entreprenörsidan.  

 

Figur 8, Procentuell fördelning av respondenterna 

Endast i ett av de tre projekten har arbetsledaren utsetts till en nyckelperson. Anledningen till 

att arbetsledaren intervjuats grundar sig i organisations byte av entreprenörens organisation. 

Arbetsledaren var en av de personer som hade varit med från byggstart och vars åsikt då blivit 

betydande i studien. Arbetsledaren har inte besvarat de mätbara intervjufrågorna.  

För att värna om respondenternas identitet har personerna anonymiserats i sammanställningen. 

I följande kapitel ges ett urval av de svar och åsikter som framförts i samband med 

intervjuerna. Det som sagts kring respektive tema presenteras i en sammanfattad form där 

fokus lagts på att framföra det mest konkreta från intervjuerna. Resultatet presenteras från 

beställarens perspektiv och entreprenörens perspektiv.   

62%

38%

Fördelning av respondenter

Entreprenör
Beställare
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7.1 Beställarens perspektiv 

Biträdande projektledare – Riksbyggen  

Byggledare – Ramböll Sverige AB 

Projektledare 1 – Riksbyggen  

Projektledare 2 – Riksbyggen  

Projektledare 3 – Riksbyggen  

 

 

7.1.1 Entreprenadform  
Under intervjuerna påpekas att valet av entreprenadform baserar sig på projektets typ och 

storlek. Vid nyproduktion av bostäder i större utsträckning är totalentreprenad i samverkan den 

entreprenadform som beställaren anser har fungerat bäst med hänsyn till kommunikation och 

samarbete. Vid totalentreprenad i samverkan kan beställaren välja i hur stor utsträckning 

entreprenaden ska styras och hur tidigt i byggprocessen entreprenören tas in. Beställaren lyfter 

upp fördelen med att ta in entreprenören i ett tidigt skede. Detta bidrar till att både beställarens 

och entreprenörens kunskaper angående byggproduktion kan tillämpas vid framtagandet av 

slutprodukten. Beställaren upplever att ett sådant samarbete bidrar till en bättre förståelse över 

vad som efterfrågas och vad entreprenören kommer att leverera. De intervjuade anser att en 

avgörande faktor för att uppnå ett lyckat samarbete inte alltid grundar sig i val av 

entreprenadform utan det avgörande är vilka personer man utför arbetet med. Enligt 

beställaren går kommunikationen och samarbetet smidigare i de fallen där beställaren har haft 

ett samarbete med entreprenören i tidigare projekt. 

”Det är en stor skillnad i dialogen beroende på entreprenadform. För styrd 

totalentreprenad gäller att vara tydligare i dem tidigare skedena för att man ska få dem 

produkterna man vill ha.” (Biträdande projektledare – Riksbyggen) 

7.1.2 Ersättningsform  

Beställaren berättade under intervjuerna hur de upplevde att kommunikationen påverkades vid 

olika ersättningsformer samt om den påverkade kommunikationens utseende mellan beställare 

och entreprenör. Beställaren påpekade att löpande räkning mestadels tillämpas i samband med 

mindre projekt som löper under kortare tidsperiod. Vid större byggnadsprojekt tillämpas fast 

pris med eller utan indexreglering. Beställaren betonade även att de måste få en total summa 

på entreprenaden för att vid försäljning kunna prissätta lägenheterna. Vid en jämförelse av 

ersättningsformerna fast pris och löpande räkning lyfte beställaren fram att det finns en 

skillnad i hur kommunikationen och samarbetet artar sig under produktions skede. 

Kommunikationen mellan beställare och entreprenör blir mycket tätare vid tillämpning av 

ersättningsformen löpande räkning. Den personliga kommunikationen med personerna inom 

entreprenörens organisation och tilliten anses ha en betydande roll.  
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Under intervjuerna fick beställaren berätta om hanteringen av ÄTA arbeten efter avslutat 

projekt. Om det görs en uppföljning på detta och ifall dem ser ÄTA:orna som en information 

vilket kan användas för att minimera fel i framtida projekt. Beställaren påpekar att ÄTA anses 

som ett störande moment inom ett projekt som kan kosta både tid och pengar, därför är det 

viktigt att efter avslutat projekt göra en uppföljning på detta. Enligt beställaren förväntas ÄTA 

arbetena inte bli många när handlingarna tas fram tillsammans med entreprenören. Beställaren 

lyfter även fram att ÄTA uppstår på grund av missar i projekteringen och i vissa fall 

tolkningsmöjligheter i rambeskrivningarna.  

”I detta projekt har det inte varit mycket ÄTA för att alla satt med och tänkte 

tillsammans i tidigt skede. ” (Projektledare 3 – Riksbyggen) 

”Det bör vara mer givande än tagande eftersom det både avgår och tillkommer arbeten, 

jobbar man i samverkan i en relation då kan det finnas en ärlighet” (Projektledare 1 – 

Riksbyggen) 

7.1.3 Modern Teknik 

Vid frågan om vilka kommunikationsmedel som använts berättar beställaren att man i störst 

utsträckning har använt sig av mail, telefonsamtal och intranät. I ett av projekten hade man 

utöver tidigare nämnda kommunikationsvägar haft några möten över Skype, detta på grund av 

att entreprenör och beställare arbetade från olika orter i landet. 

Några av de intervjuade anser att ny teknik som införs i branschen med syfte att 

tidseffektivisera ibland tar mer tid än vad det ger. Dem upplever att det läggs mer fokus på 

design än funktion. Beställaren lyfter upp att kommunikationen idag är bättre än förr, det är 

enklare att nå fram till varandra och få ut information exempel genom projektplatserna. 

Projektplatserna anses ha varit en stor tillgång eftersom delaktiga personer i projektet enkelt 

har kunnat ta del av information som finns lagrad på en och samma plats.  

Beställaren anser att man idag kan samarbeta med personer som befinner sig på annan ort 

lättare än vad man gjorde förr. De upplevs även att människor idag är mer tillgängliga än vad 

de var förr tack vare tekniken. I samband med att ny teknik utvecklas har beställaren dock lagt 

en tyngd över hur viktigt det är att fortsätta använda sig av dem personliga mötena.  

7.1.4 Kommunikation och samarbete 

I intervjuerna lyfter beställaren fram att mängden kommunikation med entreprenören varierar 

beroende på vem det är man jobbar med, den personliga relationen har en betydande roll. 

Ytterligare en aspekt som påverkar mängden kommunikation enligt beställaren är i vilket 

skede i byggprocessen man befinner sig. En beställare har betonat vikten av att i tidigt 

produktionsskede hålla en tät dialog för att säkerställa respektive persons position och att 

medverkande entreprenörer blir bekväma i sina roller. Det är även viktigt att i tidigt skede se 

till att det som lovas blir gjort. Man anser att kommunikationen och samarbetet underlättas 

genom projektets gång om man får ett flyt redan från byggstart. När arbetet har börjat flyta på 

och beställaren finner ett förtroende till entreprenören kan mängden kommunikation minska. 

Byggmöten har i genomsnitt förts en gång i månaden inom de tre projekten. Beställaren lyfter 

fram tyngden av hur viktiga dessa möten är i relation till samarbete och kommunikation. Det 
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har även nämnts att projektledaren till viss del kan styra vilka som ska medverka i 

byggmötena.  

”Många väljer att inte ha med underentreprenörer i byggmötena, såsom ventilation och 

el, men jag vill ha dem involverade. Dels så vill jag lära känna dem och få en relation 

till dem människorna då jag tror att dem levererar bättre om man från beställarsidan 

har en direktrelation till dem som är ledare hos underentreprenörerna. Dem är också 

vanliga människor som vill få en klapp på axeln när dem gör någonting bra och ge dem 

ett kvitto på det” (Projektledare 2 – Riksbyggen)  

Antalet platsbesök ute till bygget brukar variera berättar beställaren. De varierar efter vilken 

fas i projektet man befinner sig i och vilka moment det är som ska utföras. Projektledare 1 från 

Riksbyggen, anser att fler platsbesök hade skapat en annan form av personlig relation till 

entreprenörerna som även hade bidragit till att kommunikationen kunde ha förbättrats. Man 

lyfter också upp värdet av att göra spontana platsbesök, dessa besök anses också vara en faktor 

som påverkar relationen och samarbetet mellan parterna till det positiva. Vad som också lyfts 

fram i några av intervjuerna är att man borde ta fler initiativ till att anordna träffar efter 

arbetstid på lite andra premisser. Beställaren upplever även att entreprenören uppskattar när 

man tar sig tid och gör platsbesök.  

”Entreprenörerna vill att vi ska göra fler spontanbesök då mycket handlar om att lära 

känna varandra som privatpersoner. Kanske ta en fika med dem eller något, sådana 

saker värderas mycket mer än vad man tror” (Byggledare – Ramböll Sverige AB) 

Under intervjuerna diskuterades vilka faktorer som är viktiga för att uppnå ett lyckat 

samarbete. Projektledare 3 från riksbyggen, anser att kommunikationen samt att säkerställa att 

man är överens innan man påbörjar byggandet är viktiga faktorer som påverkar samarbetet.  

”Det är viktigt att man lägger mycket tid på att gå igenom huset, hur man har tänkt 

bygga det, att man är överens om pris och är överens om ett utförande. Är man inte det 

före man börjar bygga så blir man aldrig det efter man har byggt, utan man måste vara 

överens före” (Projektledare 3 – Riksbyggen) 

”Något som kan påverka samarbetet till det bättre är att man i tidigt skede sitter 

tillsammans med entreprenörerna” (Projektledare 3 – Riksbyggen) 

Ett flertal av de intervjuade betonar tyngden av att beställare och entreprenör bör 

kommunicera med en rak, öppen och ärlig dialog. Under några av intervjuerna har det även 

diskuterats att man ofta glömmer visionen och att entreprenören inte tänker på slutkunden det 

vill säga, kundens kund.  

”Rak och uppriktig kommunikation, en ärlig kommunikation. Att entreprenören 

kommunicerar det de ser kommer kosta pengar i framtiden… Man talar ofta inte om 

konsekvenser av beslut” (Projektledare 2 – Riksbyggen) 

”Kommunikationen är den absolut största faktorn för att lyckas i ett samarbete… 

Kommunikationen är nyckeln till framgång och därför är det viktigt att lägga tid på det 

och göra det ofta” (Biträdande projektledare – Riksbyggen) 
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”Det är viktigt att ofta påminna om vad tanken är det vill säga visionen för projektet” 

(Projektledare 1 – Riksbyggen) 

Majoriteten av de intervjuade påpekade att när det brister i samarbete och kommunikation hos 

entreprenören internt, påverkar detta även kommunikationen och samarbetet externt mellan 

dem och beställaren till det sämre. Återkopplingen till beställaren upplevs bli sämre genom att 

man upprepande gånger har behövt påminna om frågor som man redan har kommunicerat 

kring. Samarbetet och tilliten har då försämrats och detta har lett till dubbelarbeten i och med 

att man behöver göra extra kontroller. Projektledare 2 från Riksbyggen, berättar att det ganska 

snabbt märks när entreprenörerna inte har tidigare erfarenheter av stora nybyggnadsprojekt av 

bostäder. Den saknade erfarenheten medför att man tappar värdet och förståelsen av att 

kommunicera kring problem i god tid. 

7.1.5 Tidsplan och tidspress  

I intervjuerna har det framgått att tidsplanen mer eller mindre blivit fördröjd i de tre projekten 

som undersökts. Beställaren berättar att organisationen hos entreprenörerna inte klarade av att 

leverera i tid efter vad som lovats. Man anser att detta ofta beror på bristande intern 

kommunikation hos entreprenörens organisation. Beställaren påpekade även att vikten ligger i 

att kunna stämma av tidsplanen på ett korrekt sätt. Man upplever att den inte har kontinuerligt 

uppdaterats under hela projektets gång. Om tidsplanen uppdateras i senare skeden kan det 

redan vara för sent att utföra åtgärder. Alla är överens om att entreprenören har en tendens av 

att vara optimistisk vid uppförandet av tidsplanen i projekteringen. 

Beställaren pratade även om hur viktigt det är att genom hela projektet ha en rak och ärlig 

kommunikation. Tyngden av att i god tid öppna upp en uppriktig dialog angående brister och 

fel som uppstår i produktionen kan bli en avgörande faktor för tidsplanen. När man under hela 

projektets gång för denna ärliga dialog kan man få in resurser vid rätt tidpunkt och detta kan 

medföra att man undviker att hamna i en stressfull situation mot slutet av projektet.  

Projektledare 2 från Riksbyggen, påpekar att en orsak till att det ofta blir förseningar i 

tidsplanen beror på att det har kommit in mycket oerfaret folk i branschen som ska lära sig att 

bygga stora projekt under en kort tid. Man anser dock att det är viktigt att man från 

beställarsidan tar höjd för att nya oerfarna personer kommer in i branschen. I samband med att 

branschen rekryterat mycket oerfaren arbetskraft är det av värde att dem får den stöd och 

resurser som krävs för att dem ska klara av att utföra sitt arbete korrekt, så att resultat och 

tidshållning inte påverkas.  

De flesta beställare anser att tidspressen har en negativ inverkan på kommunikationen. De 

upplever att det blir stopp i kommunikationen när entreprenörerna känner sig tidspressade. 

Beställarna berättar att man i tidigt skede har talat om att det är okej att göra fel bara man är 

ärlig och för en rak och öppen dialog, men de känner att entreprenörerna inte har tagit åt sig 

detta.  

7.1.6 Erfarenhetsåterföring och utvecklingspotential 

Majoriteten av representanterna från beställarsidan anser att all typ av erfarenhetsåterföring 

vad gäller kommunikation och samarbete inom ett byggprojekt är positivt. Värdet av 

erfarenhets återföra betonades ett flertal gånger under intervjuerna. Man anser att 
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erfarenhetsåterföring bör användas regelbundet och införas som en rutin i arbetet. Det sägs 

vara viktigt att detta inte tar för mycket tid, då det kan bli mer som ett stressmoment. Många 

från beställarsidan påpekade även att de gärna vill införa mer erfarenhetsutbyte kollegor 

emellan. Där man anser att den interna erfarenhetsåterföringen kan bidra mycket till den 

personliga utvecklingen. Under en av intervjuerna påpekar beställaren att det vore bra med 

löpande erfarenhetsåterföring under hela byggprojektets gång.  

”Jag tycker inte man ska vänta med erfarenhetsåterföring till efter avslutat projekt då 

oftast ett projekt sträcker ut sig över många år” (Byggledare – Ramböll Sverige AB)  

”Ofta avslutar man ett projekt och dagen efter börjar man direkt med nästa projekt och 

därmed glömmer att ta tag i erfarenhetsåterkopplingen och utvärderingar” (Biträdande 

Projektledare – Riksbyggen)  

Under alla intervjuer belyser beställaren att användning av erfarenhetsåterföring kan skapa en 

förbättring av byggprocessen och via detta ta lärdom av de fel som uppkommer. De anser att 

erfarenhetsåterföring skapar mervärde i projektet då man kan ta lärdom av sina egna och 

andras felsteg. De har även påpekats att erfarenhetsåterföring mellan entreprenör och 

beställare kan skapa mervärde i framtida projekt, då man kan ta lärdom av varandras 

erfarenheter. Samt att man kan kalkylera riskerna på ett annat sätt för framtida projekt, man får 

en tydligare ekonomisk prisbild och det leder i sin tur att man kan undvika obehagliga 

överraskningar.  

”Mycket kunskap går i papperskorgen utan erfarenhetsåterföring” (Biträdande 

Projektledare – Riksbyggen) 

”Det viktigaste är de felen man gör, om man inte delger sina fel så kan de uppkomma i 

andra platser” (Projektledare 3 – Riksbyggen) 

”Ibland har vi erfarenhetsmöten, men att ha det med entreprenören tycker jag är jätte 

bra att ha, för att se vad man kan ta med sig om man tänker på framtida fortsatta 

samarbeten” (Byggledare – Ramböll Sverige AB) 

Under intervjun diskuterades områden med förbättringspotential hos beställaren vad gäller 

kommunikationen och samarbetet. Ett flertal gånger lyfter beställaren fram betydelsen av att 

känna varandra på personligt plan och att detta kan påverka samarbetet till det bättre. 

”Det finns mycket att jobba på, vi måste själv vara delaktiga, och bidra till att folk lär 

känna varandra och har träffar. Jag tror mycket på att man jobbar tight(nära) med 

varandra” (Projektledare 1 – Riksbyggen) 

I intervjuerna berättar beställaren att det inom företaget inte finns ett systematiserat sätt att 

jobba på vad gäller erfarenhetsåterföring kopplat till samarbetet och kommunikation. Man 

jobbar med erfarenhetsåterföring för de tekniska delarna men det finns mycket 

utvecklingspotential vad gäller erfarenhetsåterföring relaterat till de lite mjukare delarna. 

”Vi har inget bra system för erfarenhetsåterföring” (Projektledare 2 – Riksbyggen) 
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7.2 Entreprenörernas perspektiv  

Arbetsledare – Sh bygg, sten och anläggning AB 

Entreprenadchef – Sh bygg, sten och anläggning AB  

Platschef – Sh bygg, sten och anläggning AB 

Platschef 1 – VNB Byggproduktion AB  

Platschef 2 – VNB Byggproduktion AB  

Projektchef – Peab PGS AB 

Projektchef – VNB Byggproduktion AB 

Projektledare – Peab PGS AB  

 

7.2.1 Entreprenadform  

Vid frågan om vilken entreprenadform entreprenörerna föredrar besvarade de att valet av 

entreprenadformen helt beror på typ av projekt och vad som efterfrågas. Men de flesta 

entreprenörer föredrar totalentreprenad där de får ta större del av projekteringen. 

 ”Vi måste själva få vara med och styra över projekteringen för att det ska funka, i detta 

fall har det funkat bra. Riksbyggen är en stor organisation med väletablerade interna 

resurser som är kravställare på dem olika projekten men jag tycker att vi tillsammans 

har hittat bra tekniska lösningar” (Projektchef – Peab PGS AB) 

En av de intervjuade anser att totalentreprenad i samverkande form är mer kreativt till skillnad 

från renodlad totalentreprenad. Några entreprenörer har även påpekat att när man infört ett 

samarbete med beställaren i tidigt skede, jobbat i samverkan och tillsammans arbetat fram 

handlingar har det bidragit till bättre samarbete och kommunikation under hela projektet.  

”Alla entreprenadformer har olika fördelar, tycker att totalentreprenad i samverkan är 

bäst eftersom man då får en bättre kontakt med beställaren” (Platschef 2 – VNB 

Byggproduktion AB) 

I ett av projekten som undersökts har två av de intervjuade berättat att vid totalentreprenad i 

samverkan upplever dem att beställaren inte förklarar till hundra procent vad dem vill ha. Det 

som entreprenörerna menar är att när anbud lämnades så tolkades förfrågningsunderlaget på 

ett sätt, men under projektets gång har de för vissa saker visat sig inte varit vad beställaren 

efterfrågat. Dem anser att det finns tolkningsmöjligheter i förfrågningsunderlaget vilket under 

byggarbetets gång skapar diskussioner och intressekonflikter där varje part försvarar sina 

intressen och man tappar samarbetet.  
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”Min bild är ju att oavsett entreprenadform så är kommunikationen mer 

individberoende. Det absolut bästa är att ha långsiktiga samarbeten d.v.s. att parterna 

känner varandra. Det är nog det absolut viktigaste för att kunna ha en bra 

kommunikation men också att alla parter hela tiden har projektet i fokus. Ett BRA 

projekt där alla samverkar går bra för alla parter, om en part inte är villig att 

samarbeta och samverka för projektet bästa så kan det dra ner ett projekt för samtliga 

inblandade parter, man är väldigt beroende av varandra” (Projektchef – Peab PGS AB) 

7.2.2 Ersättningsform  

Vid frågan om entreprenörerna anser att kommunikationen och samarbetet påverkas vid de 

olika ersättningsformerna, fast pris eller löpande räkning så ansåg dem att fast pris fungerar 

bättre. Det har även anmärkts av entreprenörerna att ersättningsformen inte har en större 

påverkan på slutprodukten och resultatet. Däremot anses det viktigaste att man har lyckats 

kartlägga och identifiera vad beställaren vill ha och att beställaren är medveten om vilken 

produkt som kommer att levereras. 

”Det är inte ovanligt att man tror att man har en samsyn men att man i själva verket 

kanske kommer leverera en viss produkt och beställaren förväntar sig en helt annan 

produkt. Det kan röra sig om t.ex. lister eller köksluckor och detta kan ha mycket stor 

inverkan på kundnöjdheten” (Projektchef – Peab PGS AB) 

Entreprenörerna anser att ÄTA är en information som kan användas för att minimera fel i 

framtida projekt. Med hjälp av ÄTA:orna kan man förbättra rambeskrivningarna inför 

kommande projekt. 

7.2.3 Modern teknik  

Alla entreprenörer använder mejl som kommunikationsmedel, ibland kombinerat med 

telefonsamtal i olika utsträckningar. Genom mejl kan man kontakta flera personer samtidigt 

och alla kan ta del av samma information vid samma tillfälle. Inom de tre projekten har man 

använt sig av en gemensam webbaseradplattform där bland annat alla handlingar, protokoll 

och kvalitetsplaner lagrats. I ett av projekten har man använt sig av två olika plattformar, det 

ena för underentreprenörerna och det andra för entreprenören och beställaren.  

De intervjuade från entreprenadsidan var öppna för användning och införskaffning av nyare 

teknik i jämförelse med den man använder sig av idag. De var positivt inställda till detta men 

betonade att ny teknik inte får ta mer tid än det ger. Alla program måste vara användarvänliga 

och enkla. 

7.2.4 Kommunikation och samarbete 

Kommunikationen har för det mesta varit bra mellan entreprenörer och beställare, de flesta 

upplever att beställarna har varit väldigt tillgängliga och man har kunnat nå fram till varandra. 

Några av de intervjuade påpekade även vikten i att dialogerna från beställarsidan utförs med 

en förståelig ton. Den attityd man pratar med och utför en dialog med kan bli en viktig faktor i 

kommunikationens utseende. Ett flertal entreprenörer har även påpekat att en öppnare dialog 

och kommunikationsklimat kan på bästa sätt uppnås genom möten utanför arbetsrollerna, där 

man lär känna varandra på personliga plan.  
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”Olika parter kan ha väldigt olika syn på en och samma prestation eller ett och samma 

arbetssätt, detta uppfattas olika beroende på vad man har för förväntningar, nyckeln i 

att driva ett projekt är att det är viktigt att man har ett öppet samtalsklimat. så att man 

kan vara tydlig över vad man har för förväntningar annars kommer det att gå ut över 

projektet” (Projektledare – Peab PGS AB) 

”Kommunikationen är A och O” (Platschef 2 – VNB Byggproduktion) 

”Rätt människor från båda sidor så man kan kommunicera utan svårigheter” 

(Projektchef – VNB byggproduktion)  

”Negativitet sprider sig mycket fortare än positivitet, stämningen kan falla fort” 

(Platschef 2 – VNB Byggproduktion)  

För att samarbetet ska fungera på bästa sätt mellan entreprenören och beställaren har 

entreprenörerna påpekat att man från båda parterna respektera att båda vill tjäna pengar. En 

annan aspekt som även påpekats för att samarbetet ska fungerar bättre är att man har 

gemensamma mål, målbild och en samsyn kring projektet. Det är också viktigt att beställarens 

och entreprenörens förväntningar överensstämmer med varandra. Entreprenörerna har även 

framfört vikten i att ha en förståelse för varandras arbete, det har betonats under några 

intervjuer att beställaren i vissa frågor inte har förståelses över produktionen och varför ibland 

saker blir som det blir.  

”Mer samarbete än kravbesked hade varit bättre” (Entreprenadchef – Sh bygg)  

Några av de intervjuade har uppmärksammat att när det uppstår interna brister i samarbetet 

och kommunikationen påverkas även det externa med beställaren. Vissa av de intervjuade 

anser även att dubbelarbeten har uppstått när den interna kommunikationen och samarbetet 

inte har fungerat på ett korrekt sätt. En del av entreprenörerna bedömer att organisationsbyten 

inom företaget inte har varit lika störande internet som de har varit externt för beställaren. 

Detta har bedömts till en omständighet som stör beställaren mer än vad de gör för 

entreprenörerna.  

En faktor som entreprenörerna anser vara viktiga för att uppnå ett lyckat samarbete inom ett 

byggprojekt är att alla parter under hela projektet ska ha en samarbetsvilja. Att kunna hantera 

information på ett korrekt sätt anses också vara viktigt. Entreprenörerna lyfter fram värdet i att 

ha ett öppet samtalsklimat. Det har även påpekats att beställaren redan tidigt måste presentera 

på ett korrekt och tydligt sätt över vad som gäller och ska gälla under projektets gång. Det är 

viktigt att ha en rak och öppen dialog där man inte försöker dölja något eller få det att se bättre 

ut än vad det är. På så sätt uppkommer det sällan några större nyheter då man vet vad som 

pågår från båda parterna.  

”Nyckeln till att jobba i projekt är ju samverkan även om man inte har partering 

verkans former så ska alla parter samverka för att nå ett bra resultat, och det gör man 

genom att vara öppen mot varandra” (Projektchef – Peab PGS) 

En av entreprenörerna har betonat att man borde haft mer projekteringsavstämningar i tidigt 

skede så att man säkerställer projektet från början och kan gå in med rätt förutsättningar. De 
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har berättats att i dem fallen då projekteringen inte projekterats klart innan produktionsstart har 

det man missat i projekteringen klart och tydligt visat sig under produktionen. Några av de 

intervjuade har påpekat att genom att exempelvis låta platschefen vara med i projekteringen 

kan man effektivisera produktionen. Då tror man att missar kan upptäckas i projekteringen 

istället för i produktionen, det är även mer kostnadseffektivt att i tidiga skeden upptäcka 

exempelvis krockar i ritningar än om man gör det ute i produktion.  

”Platschefer borde vara med tidigare i projekteringen eftersom det är vi som ska göra 

utförandet och vi har mycket att tillföra i projekt så de blir mer produktionsvänlig” 

(Platschef 1 – VNB Byggproduktion) 

Byggmöten har hållits i genomsnitt en gång i månaden i alla tre projekten. I byggmöten 

försöker man grunda all kommunikation och i de flesta fallen har byggmöten varit väldigt 

givande berättar entreprenörerna. 

”Det som sägs på byggmöten är det som gäller” (Entreprenadchef – Sh bygg, sten och 

anläggning)  

De personer som intervjuats från entreprenadsidan vars dagliga arbetsplats inte är 

byggarbetsplatsen hade önskat att de spenderade mer tid åt att göra platsbesök. Projektchef 

från Peab PGS påpekade att det är på byggarbetsplatsen man skapar värdet för sin kund. När 

beställaren gör platsbesök ute på bygget har det alltid upplevts bra, de flesta anser att de är bra 

när personerna från beställarsidan åker ut och ser saker med egna ögon. Oftast görs dessa 

platsbesök mer mot slutet då man utför besiktningar.  

”De är viktigt att komma till besöken med bra attityd och när man upptäcker ett fel så är 

det viktigt att leverera de på rätt sätt med rätt attityd” (Platschef 1 – VNB 

byggproduktion) 

”Sitter man på samma ort så kan man göra spontana korta platsbesök” (Projektchef – 

Peab PGS) 

7.2.5 Tidsplan och tidspress  

Vad gäller tidspressens inverkan på kommunikationens och samarbetets utseende mellan 

entreprenörerna och beställaren har de flesta från entreprenörsidan poängterat att det inte har 

någon större betydande inverkan. De entreprenörer som har upplevt det omvända har sagt att 

tidspressen har påverkat samarbetet och kommunikationen till det sämre, det har även påpekat 

att kvalitén på kommunikationen försämras.  

”När vi som entreprenörer blir pressade så kommer vi pressa ännu mer på våra 

underentreprenörer och sedan försvinner det lilla extra och kvalitén försämras” 

(Platschef 1 – VNB Byggproduktion) 

Vad gäller tidplanen har ingen från entreprenörsidan hållit det som lovats i projekteringen, det 

har blivit mer eller mindre förseningar i alla tre projekt. Entreprenörerna har berättat att när det 

uppstår förseningar utför man mer avstämningar och en tätare dialog internt. 
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”Vanligt med att man är för optimistisk till tidplanen, detta är en branschkrasch” 

(Projektchef – VNB Byggproduktion)  

7.2.6 Erfarenhetsåterföring och utvecklingspotential 

Från entreprenörernas sida anser man att det finns mycket utvecklingspotential kring 

samarbete och kommunikation. Man lyfter ofta upp hur viktigt det är att känna varandra på 

personligt plan, ofta uppfattas samma information olika beroende på vem mottagaren är. Den 

som vill kommunicera kring något måste i sin kommunikation tänka på mottagaren vid 

formulering av informationen.  

”Det som är så svårt med kommunikation är att vi alla är så olika och ska man säga 

samma sa så måste man säga det olika beroende på vem man pratar med. Att mötas 

utanför arbetsrollerna är väldigt viktigt det skapar förutsättningarna för att man ska 

kunna få en öppnare dialog.” (Projektchef – Peab PGS AB) 

Beroende på företaget erfarenhets återförs byggprojekten olika. Alla entreprenörer använder 

någon typ av erfarenhetsåterföringssystem som tillämpas i olika utsträckningar. Vissa av 

entreprenörerna anser att erfarenhetsåterföring med beställaren också är viktigt och att det 

finns mycket utvecklingsmöjligheter kring detta. Entreprenadschefen på Peab PGS, nämner att 

det skulle vara av stort värde att få reda på hur beställarna har upplevt samarbetet med 

företagets representanter ute på byggarbetsplatsen. Detta då för att kunna sätta mål för deras 

personliga utveckling och förbättra samarbetet i kommande projekt. Det har även påpekats att 

man redan i tidigare skeden borde ha kommunicerat mer kring vissa områden med beställaren 

och att detta är en erfarenhet man kommer ta med sig in i framtida projekt. Under några av 

intervjuerna har man lyft fram att man bör lägga mer tid och fokus på egenkontroller för att se 

vart i projektet man verkligen står och inte förlita sig allt för mycket på vad som sägs inom sin 

egen organisation.  

”Vi försöker erfarenhets återföra och ta lärdom av tidigare projekt men det är ju 

branschens största dilemma, man har aldrig kommit skott med det”   

(Projektchef – VNB Byggproduktion AB) 

”Man lär sig förhoppningsvis att inte göra om samma misstag och kunna reflektera över 

det jobb som man har gjort… det ges sällan tid att reflektera över sådana saker” 

(Entreprenadchef – Sh bygg, sten och anläggning) 

Under intervjuerna gavs även förbättringsförslag över vad man anser ger mervärde i ett 

byggprojekt. En av de intervjuade tycker att det är viktigt att tänka på kundens kund, det vill 

säga Riksbyggens kund och att man bör ha större fokus på slutkunden. Entreprenören beskrev 

att beställaren borde engagera sig mer kring detta och att man tillsammans bör lyfta fram och 

föra vidare detta även till underentreprenörer och de som bygger. De entreprenörer som har 

fått vara med i tidiga skeden berättar att det gett mervärde i projektet när arkitekten förklarat 

för dem hur man har tänkt när man projekterat. Samma uppskattning visas då konstruktören 

valde att rådfråga entreprenörerna om vilken av de alternativa lösningarna är var mest 

produktionsvänlig.  
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 ”Vi är inte dumma, det är ju trotts allt vi som ska bygga det dem har ritat i verkligheten” 

(Platschef 1 – VNB bygg) 

Under intervjuerna pratade entreprenörerna fritt om utvärderingar, vad som utförs/inte utförs 

och om det finns mallar kring detta inom företagen. Entreprenörerna jobbar olika med 

utvärderingar beroende på vilket företag dem kommer ifrån både internt och externt med 

beställaren. De flesta av entreprenörerna anser att utvärderingar inte utförs på ett idealt sätt 

idag och att detta är ett stort utvecklingsområde. Det anser att det har varit svårt att få in 

utvärderingar som en rutin i arbetet. Detta på grund av att det är komplext på 

byggarbetsplatsen och att det händer saker hela tiden. 
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Del III – ANALYS OCH SLUTSATS  

 

 Analys och diskussion 

Utifrån intervjuerna med nyckelpersoner från beställa- och entreprenörsidan erhölls en 

tydligare förståelse över hur kommunikationen och samarbetet fungerat inom de tre projekten. 

Med resultatet som utgångspunkt har brister i kommunikationen och samarbetet identifierats. 

Bra tillvägagångssätt som tillämpats för att uppnå en god kommunikation och ett bra 

samarbete har även kunnat urskiljas. Under denna rubrik kommer det som vi anser viktigast 

från resultatet att analyseras och diskuteras.  

 

Det framgick under intervjuerna att alla respondenter föredrar att arbeta i totalentreprenad vid 

nyproduktion av bostäder i större utsträckning. Respondenterna var även eniga om att varken 

entreprenadform eller ersättningsform är en avgörande faktor för att uppnå ett bra samarbete 

och en god kommunikation. Det som ansågs vara avgörande var personen man samarbetar 

med, den personliga relationen ansågs ha en betydande roll. Entreprenörerna efterfrågade fler 

spontana platsbesök ut till byggarbetsplatsen från beställarsidan. Dessa besök anses vara en 

faktor som påverkar relationen och samarbetet mellan parterna till det positiva. För att 

ytterligare stärka den personliga relationen mellan parterna kan man utöver de spontana 

platsbesöken försöka umgås utanför arbetsrollerna. När man träffas utanför sina arbetsroller 

och på de spontana platsbesöken lär man känna varandra på en mer individuell nivå och som 

privatpersoner. Detta kan i sin tur bidra till ett öppnare kommunikationsklimat under arbetet 

och arbetsrollerna. I de projekt där beställaren och entreprenören har haft ett tidigare 

samarbete med varandra har man ur kommunikations- och sammarbetsperspektiv lyckats bäst. 

Tidigare samarbeten förstärker den personliga relationen då man redan har lärt känna varandra 

och oftast skapat trovärdigheten, tilliten och det öppna samtalsklimatet. 

Det har framgått från intervjuerna att underentreprenörer levererar bättre då projektledarna 

från beställarsidan har en direkt relation till dem. Detta kan göras genom att inkludera dem 

ansvariga för underentreprenörerna i byggmöten. Dels så skapas en personlig relation till 

underentreprenörerna och så lär man känna dem på en personlig nivå. I byggmötena tas det 

viktiga och aktuella rörande byggprojekten upp och det är där beställare och entreprenör 

grundar all aktuell information. Inkluderar man dem ansvariga över underentreprenörer i 

byggmöten förkortats även kommunikationsvägen för informationsflödet.  

I projekten som granskats har entreprenörerna upphandlats enligt styrd totalentreprenad även 

kallad för totalentreprenad i samverkan. En positiv aspekt som lyfts fram angående 

entreprenadformen totalentreprenad i samverkan, är att både entreprenörens och beställarens 

kunskaper utnyttjas vid framtagandet av slutprodukten. Samarbetet med entreprenörerna 

inleddes vid olika skeden i byggprocessen för de tre projekten. I Uppsala projektet, brf 

Solgläntan, lämnade entreprenören anbud då handlingarna redan var framtagna. I Umeå, brf 

Mariestrand 3, hade entreprenören och beställaren gemensamt tagit fram ritningar och 

handlingar. I Gävle projektet, brf Liljan, arbetade man tidigt i samverkan dock inte lika tidigt 

som i Umeå. I projekten där entreprenören fått vara delaktig i projekteringsskedet har 

projekteringen blivit mer produktionsvänlig. Majoriteten av entreprenörerna och några av 
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beställarens respondenter har ett flertal gånger oberoende av varandra framfört en önskan om 

att entreprenören ska få vara delaktiga i projekteringsskedet. De anser att ett sådant samarbete 

bidrar till minimering av att fel och missförstånd uppkommer i produktionsskede.  

En idé som har framförts av några respondenter från entreprenörssidan är att exempelvis 

arkitekter och konstruktörer borde granska resultatet av deras projektering efter färdigställd 

byggnad. Konsulterna borde avsätta tid och pengar till att titta på husen och granska resultatet 

av deras projektering. Syftet är att gemensamt utvärdera det som har varit bra med 

handlingarna och vad man kan förbättra inför framtida projekt.  

Eftersom det är dyrare att göra ändringar i produktionsskede än projekteringsskedet blir 

byggprojekten mer kostnadseffektiva om exempelvis platschefen får vara delaktig i 

projekteringen. En risk med att ta med platschefen i projekteringen kan vara att 

projekteringsskedet eventuellt blir fördröjt. Men detta beräknas jämna ut sig i 

produktionsskede då missförstånd och oklarheter minskar eftersom båda parterna tillsammans 

arbetat fram slutprodukten. Brf Mariestrand 3 i Umeå är ett bra exempel på detta, beställaren 

har dels haft ett tidigare samarbete med entreprenören och dessutom låtit entreprenören vara 

delaktig i projekteringen. Detta har bidragit till att projektet flutit på mer effektivt eftersom 

många frågeställningar redan var lösta. De mätbara intervjufrågorna (se Bilaga F) visar även 

att projektet i Umeå har de högsta värden. En till aspekt som bidragit till det goda samarbetet 

är genom att parterna har haft ett tidigare samarbete känner de varandra på ett personligt plan. 

Man har gemensamt hittat ett bra sammarbets -och kommunikationssätt som bidragit till 

minskat missförstånd. Det finns dock risker med att införa ett långsiktigt samarbete med en 

entreprenör. En av de risker som ett långsiktigt samarbete kan bära med sig är att 

entreprenören inte blir utsatt för konkurrens. Detta kan leda till ett dyrare anbudspris eftersom 

priserna inte pressas ner lika mycket som dem skulle ha gjort vid priskonkurrens. 

 

Utifrån intervjuerna och jämförelsen av de tre projekten har det visat sig finnas skillnader i 

kommunikationens och sammanbets utseende inom de olika kommunerna. Konkurrensen är en 

faktor som påverkar kommunikationens och samarbetets utseende. Arbetar man på en mindre 

regional marknad känner ofta parterna varandra och man har ofta återkommande samarbeten 

som underlättar kommunikationen. I mindre orter finns det färre aktörer på marknaden, även 

om man inte har haft tidigare samarbeten känner dem flesta till varandra. Undersökningen har 

visat att det är bättre samarbete och kommunikation mellan beställare och entreprenör i dem 

mindre städerna. Detta grundar sig delvis i att man har haft ett tidigare samarbete med 

entreprenören, men det har tydligt framgått att entreprenörerna är mer rädda om sitt rykte i 

mindre städer då det råder mindre konkurrens. I de större städerna är konkurrensen hög och 

oavsett om ett samarbete med byggherren artat sig bra eller dåligt under projektets gång så är 

det inte svårt att hitta nya jobb och aktörer.  

 

I samband med den rådande högkonjunkturen i byggbranschen upplever några av 

respondenterna att många oerfarna medarbetare rekryterats in i branschen. Detta har medfört 

att de inte förstår riskerna med exempelvis försenad tidsavstämning och vikten i att hålla den 

planerade tidsplanen. Det är viktigt att de nyrekryterade får det stöd och den hjälp de behöver 

för att klara av att utföra sina arbetsuppgifter. Det är även viktigt att man tar höjd för att nya 

oerfarna personer kommer in i branschen. Högkonjunkturen bidrar även till att företagen 

arbetar med fler projekt och behovet av konsulter som exempelvis byggledare ökar. I en 

tidigare studie utförd av Bo Carlsson och Per-Erik Josephson har de i sin rapport 
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”Kommunikation i byggprojekt – Verkligheter och möjligheter” ifrågasatt byggledarrollen. 

Författarna lyfter fram det stora behovet av att åtskilja projektledarrollen och byggledarrollen 

[23]. Detta har även lyfts fram av nyckelpersonerna i två av de undersökta projekten. Man 

anser att en direkt kommunikation med projektledaren eliminerar risker för missförstånd och 

bidrar till en tydligare kommunikation och ett bättre samarbete.  

 

”Det blir oftast sämre samarbete med en extern byggledare som kontaktperson än med 

projektledaren direkt” (Entreprenadchef – Sh bygg, sten och anläggning)  

”Kan man eliminera byggledare så får man mycket klarare svar” (Platschef 2 – VNB 

Byggproduktion)  

Vi anser att ett bra byggprojekt kan skapas även om man har en byggledare. Detta kan göras 

genom att tydligt definiera parternas organisation och roll i respektive skede för att eliminera 

missförstånd. Det är också viktigt att alla involverade personer har projektet i fokus och är 

medvetna om projektets målbild och vision. Utifrån intervjuerna har det framgått att visionen 

ofta glöms bort under projektets gång. Detta sker oftast i samband med tidspress och tidsbrist 

eller organisationsbyten. De intervjuade från entreprenörsidan hade önskat att man vid ett 

organisationsbyte hade stannat upp byggprojektet och satt in ett extra möte. Där beställare och 

entreprenör tillsammans kunde gå igenom visionen för projektet, var man låg till och hur man 

ska ta sig vidare för att uppnå uppsatta mål (se Figur 10). Trots tidsförlusten som oftast 

uppkommer i samband med organisationsbyten ansågs detta möte vara av värde för att uppnå 

bättre resultat. Några av respondenterna ansåg att tidspressen inte hade någon större påverkan 

på kommunikationens och samarbetes utformning. Majoriteten som upplevt det omvända 

menar att kommunikationen och samarbetet påverkas negativt vid tidspress, kvalitén på 

kommunikationen försämras. I studien ”Kommunikation i byggprojekt – Verkligheter och 

möjligheter” utförd av Bo Carlsson och Per-Erik Josephson har man utifrån kvalitativa 

intervjuer också konstaterat att tidspressen har störst negativ inverkan på kommunikationens 

utseende.  

 

 

Vart är vi?

Vart ska vi?

Hur gör vi?

Hur blev det?

Figur 9, Tankebana för att minnas projektmål 
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Både beställaren och entreprenörer upplever att man inte har tid att utforska och bepröva nya 

arbetssätt och tekniker i byggprojekten. Skulle man trots förmodan prova nya innovativa 

lösningar vill båda parterna att dessa tekniska lösningar ska vara väl beprövade av andra. Vi 

anser att byggbranschen är väldigt konservativ och den skeptiska synen på de nya 

digitaliserade tekniska lösningarna är en stor förlust för byggbranschen. Genom att ha en 

levande tidsplan eller att använda sig av en enkel telefon app i produktionsskede kan 

kommunikationen underlättas och tid besparas. Att förbättra utförandet av 

projekteringsavstämningar var även något som många av de intervjuade såg behov av. Det 

ansågs vara av värde att utföra bättre projekteringsavstämningar i tidigt skede. Detta för att 

säkerställa projektet från början och gå in med rätt förutsättningar i produktionen.  

Eftersom ett byggprojekt oftast löper under flera år är det lätt att glömma händelser eller 

situationer som kan vara av värde att utvärdera och analysera. Under intervjuerna diskuterades 

värdet av att utföra en löpande utvärdering under projektets gång. När ett byggprojekt avslutas 

går man vanligen direkt vidare till att påbörja ett nytt projekt. På grund av detta blir oftast 

utvärderingar och erfarenhetsåterföringar gjorda efter avslutade projekt stressigt utförda. Om 

detta istället skulle utföras löpnade under projektets gång tror vi kvalitén skulle förbättras. När 

man erfarenhets återför tar man lärdom av fel som uppkommer under byggprocessen. Görs 

detta regelbundet kan man uppnå en långsiktig förbättring av byggprocessen. Det är viktigt att 

informationen från utvärderingar sprids vidare på ett bra sätt, det finns ingen nytta av att samla 

synpunkter om dem inte kan utnyttjas eller spridas vidare till andra. Om 

erfarenhetsåterföringen inte kan utnyttjas av andra blir det en liggande minnesbank och arbetet 

har då inget värde. Några av projektledarna på Riksbyggen förklarade att orsaken till att man 

inte använt utvärderingsblanketterna som finns inom företaget grundar sig i att företaget inte 

har ett bra uppföljningssystem. 

En av projektledarna framförde under intervjun ett förslag som anses vara värt att införa. 

Personen i fråga anser att man borde ägna mer tid till erfarenhetsutbyten kollegor emellan. 

Detta kan utföras genom att projektledare exempelvis deltar i varandras byggmöten där de kan 

ta lärdom av varandras arbetssätt. Man kan internt inom företaget, kollegor emellan, på ett 

enkelt sätt lära sig nya metoder och utveckla sitt arbetssätt. Detta bidrar även till förbättrad 

kommunikation internt där erfarenhetsutbytet kan tillämpas på ett enkelt sätt. Interaktioner 

mellan kollegor skapar oftast ett bättre och öppnare arbetsplatsklimat. 

Av båda parterna framgick det att ÄTA-arbeten anses vara en information som kan användas 

för att minimera fel i framtida projekt. Då det inte har tillkommit mycket ÄTA-arbeten i de 

undersökta projekten har ingen uppföljning kring detta utförts. Men respondenterna belyser att 

en uppföljning av ÄTA- arbeten efter avslutat projekt är av värde. ÄTA-arbeten uppstår på 

grund av missar i projekteringen och i vissa fall tolkningsmöjligheter i rambeskrivningarna. 

Därför kan en uppföljning av detta efter avslutat projekt vara till hjälp för att förbättra 

rambeskrivningar och projekteringen för framtida byggprojekt. 
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 Slutsats och rekommendation 

Studiens ändamål är att identifiera aspekter inom kommunikationen och samarbetet mellan 

beställare och entreprenör som kan tids- och kostnadseffektivisera byggprocessen. Identifiera 

bra tillvägagångssätt som använts för att uppnå god kommunikation och samarbete. Identifiera 

orsaker till att det brister i kommunikationen och samarbetet mellan beställare och entreprenör. 

Även ta fram konstruktiva åtgärdsplaner för att effektivisera och förbättra den framtida 

kommunikationen och samarbetet. Genom intervjuerna med nyckelpersoner från beställarsidan 

och entreprenörsidan erhölls en tydligare förståelse över hur kommunikationen och samarbetet 

har varit inom de tre undersökta projekten. Med resultatet från intervjuerna och teorin som 

utgångspunkt har både bra och sämre aspekter gällande kommunikationen och samarbetet 

identifierats. Några förslag för åtgärdsplaner har framtagits men riktlinjer för upphandling i 

syfte att uppnå en förbättrad lönsamhet i projekten har inte kunnat framtas under 

examensarbetets tidplan.  

 

För att få återkoppling på det som analyserats och diskuterats bokades ett möte in med 

Riksbyggens regionala produktionschef. Regionala produktionschefen arbetar bland annat med 

frågor rörande erfarenhetsåterkoppling och utveckling. Under mötet diskuterades och 

framfördes ett flertal förbättringsförslag för Riksbyggen (se bilaga G). Detta möte var av stort 

värde för att kunna dra slutsatser och framföra slutliga rekommendationer. Riksbyggens 

regionala produktionschef gav under mötet även en utförlig presentation över hur Riksbyggen 

arbetar. Vad företaget använder för system, vad som utförs efter avslutade projekt och vilka 

blanketter som finns (se bilaga C). Efter mötet hade en klarare bild erhållits över hur 

Riksbyggen arbetar med sina interna system och vart det finns utvecklingspotential. 

 

 

9.1 Riksbyggens system 

Riksbyggen har en databank som heter PUB – Projektuppföljning för Bostad. PUB är som en 

lång checklista med olika punkter och under varje punkt finns en rutinmall som bör utföras. 

Databanken är avsedd för företagets bostadsdel och är endast anpassad för bostäder. Under 

PUB:s checklista finns det bland annat en punkt som heter, utvärdera och följa upp projekt och 

är avsedd för erfarenhetsåterföring och utvärdering av projekt. Riksbyggen har även ett 

system, FöRBättra som är avsedd för registreringar av förbättringsförslag. Programmet är 

övergripande över alla delar på företaget och konstruerat för alla möjliga ärenden med 

förbättringsmöjligheter. Systemet bygger på att man skriver in sitt ärende i form av ett 

dokument som sedan skickas vidare via mejl till en relevant person som kan hjälpa till med 

ärendet. Det är ingen tredje part som har tillgång till ett ärende och det är inte förrän ett ärende 

i FöRBättra lyfts fram flera gånger som det blir någon förändring. 

”Problemet med detta är att man inte har fått bra eller någon feedback alls… När jag 

får ett ärende så brukar jag oftast ringa eller kontakta personen själv och lösa ärendet. 

Då blir de säkert nöjda, men hur tar vi vidare det här nu till övriga?” (Regional 

Produktionschef -Riksbyggen)  
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Under mötet upplystes både nackdelarna och styrkorna med systemet FöRBättra. Den största 

nackdelen är att vägarna i systemet inte är uppsynkade på ett bra sätt. En till nackdel är att 

personerna som arbetar med programmet inte alltid har kunskapen i hur det ska användas. Det 

upplystes även att vissa projektledare inom företaget inte vet hur FöRBättra fungerar eller vad 

den har för syfte. Efter gemensam idékläckning med regionala produktionschefen har 

förbättringsförslag för programmet framtagits. Ett förslag är att utveckla systemet så att en 

tredje part kan ta del av ärenden som registreras. Detta skulle kunna öka spännvidden för ett 

ärende och delvis minimera upprepande frågor. Ett till förslag är att få alla ärenden sökbara i 

en databank och att koppla ett ärende med sitt projekt. Det är även viktigt att man informerar 

och utbildar de som ska använda programmet för att tillämpningen ska ske på bästa sätt. 

Inom Riksbyggen har man även ett system som heter, Så arbetar vi. I detta dataregister finns 

mallar för alla processer som Riksbyggen arbetar med. Registret innehåller olika delprocesser 

och stödmallar över hur man ska utföra olika arbeten. Det är alltså mallar som visar hur ett 

arbete bör utföras.  

”Generellt använder inte Projektledare detta, de använder PUB. Nu ser detta ut på ett 

sätt och det andra ser ut på ett annat sätt och de ligger i olika ordningar. Nu håller vi på 

att uppdatera detta så att de båda har samma ordning och struktur. Så de blir en röd 

tråd” (Regional Produktionschef -Riksbyggen)  

Gemensamma förbättringsförslag till Riksbyggens program, PUB, Så arbetar vi och 

FöRBättra, är att utföra en undersökning i syfte med att klargöra vilka program som används 

och vilka som inte används. Det är även viktigt att ständigt informera och påminna om dessa 

system då det lätt kan glömmas bort i den stressiga vardagen. Ställer man krav på att ett 

system ska utföras och användas måste man även följa upp dem och ha någon typ av 

uppföljning. 

Efter intervjuerna och mötet visade det sig finnas utvecklingspotential gällande interna 

erfarenhetsutbyten projektledare emellan. Man arbetar vanligen olika trots att man har samma 

befattning. För att kunna byta erfarenheter och ta hjälp av kollegor emellan oavsett vilken 

region man arbetar ifrån förslår vi att riksbyggen införskaffar ett chattforum. Detta forum bör 

vara avsett för ett internt erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Genom detta chattforum kan 

projektledare inom företaget nå varandra och ha erfarenhetsutbyte på ett smidigt sätt (se Figur 

11).  

 

Figur 10, Tänkbar arbetsprocess för erfarenhetsåterföring 
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Inom riksbyggen anordnas projektledarträffar, där projektledare runt om i landet samlas. Ett 

av projektledarträffarnas syfte är att projektledare lär känna varandra i större utsträckningar 

Detta anses som en viktig punkt i samband med att erfarenhetsutbyten internet ska fungera. Vi 

tycker det är viktigt att ha någon typ av personlig relation kollegor emellan om 

chattforumskonceptet ska fungera. Det är viktigt att försöka skapa ett öppet arbetsklimat där 

man inte behöver oroa sig över att bli kritiskt bedömd för att erfarenhetsutbytet ska fungera på 

bästa sätt. Det är viktigt att erfarenhetsutbyten ger något till både avsändare och mottagare och 

att det uppföljs. Vi tror att när Riksbyggen skapar ett stabilt och bra system för de interna 

erfarenhetsutbytena kommer medarbetarna även att tillämpa det i sina egna projekt.  

Inom företaget finns det ett kravdokument med kravspecifikationer på hur Riksbyggen ska 

bygga sina bostäder, Riksbyggen Bostaden. I dem står allt från, tänk på att människor mår bra 

av mycket ljus till att takhöjden minst ska vara 2,4 meter hög. Det står allt från ”tänk på att” 

till handfasta tekniska krav. Men allt är krav som ska följas och där det uppstår avvikelser 

måste det dokumenteras samt förklaras. Under Intervjun med projektledare 2 från Riksbyggen, 

påpekades att denna databas har utvecklingspotential. Projektledare 2 ansåg att man kan införa 

en del som har med produktionen att göra. Det ansågs även att man kan skriva in ”tänk på att” 

saker som har med samarbete och kommunikationen att göra. Produktion regionalchefen ansåg 

att detta är något man kan utföra och såg även möjligheter i det.  

 

9.2 Slutsatser 

Kommunikationen och samarbetet har fungerat olika bra i de undersökta projekten. 

Beställaren har i de tre projekten påbörjat samarbetet med entreprenören vid olika stadier. Där 

man har valt att påbörja samarbetet väldigt tidigt och jobbat i samverkan innan ritningar 

framtagits har samarbetet och kommunikationen fungerat utmärkt under hela arbetet. I de 

mätbara intervjufrågorna (se bilaga F) har respondenterna från Umeå projektet gett de högsta 

poängen och detta anses bero på att man har påbörjat ett samarbete väldigt tidigt. Ännu en 

anledning till det goda resultatet av samarbetet och kommunikationen är att platscheferna fått 

vara med i tidigare skeden. Detta har skapat mervärde i projekten genom att 

produktionskunniga fått tillämpa och bidra med sina kunskaper redan i projekteringen som 

sedan effektiviserade produktionsskede. I Umeå projektet hade även entreprenörerna ett möte 

med arkitekten där byggandens vision presenterades. Detta visade sig vara väldigt uppskattat 

av entreprenörerna då man fick höra arkitektens egen beskrivning på husets utformning. 

Eftersom detta skapade mervärde i Umeå projektet och en positiv inverkan på entreprenören 

anser vi att detta är något som även kan tillämpas i andra projekt. Denna punkt lyftes även upp 

med Riksbyggens regionala produktionschef, som ansåg att det var en bra idé. Att ta in 

arkitekten innan produktionsstart och prata om visionen för utformningen av huset för att 

skapa en tydlighet. 

Genom att beställare tar in entreprenörerna i tidigt skede och påbörjar ett arbete i samverkan 

kan det uppstå några risker. Under mötet med Riksbyggens regionala produktionschef, 

påpekades att många då är oroliga över att entreprenörerna inte kommer lägga det bästa priset 

då de vet att jobbet är säkert. Entreprenörerna kommer inte behöva priskonkurrera på samma 

sätt som vid en anbudsgivning och priserna pressas då inte på samma sätt. Detta är en faktor 

som kan besvära beställaren då de blir svårt att få det bästa priset och en tydlig bild över varför 
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man ska välja just den entreprenören. Regional produktionschefen anser dock att det ökade 

priset kommer ta ut sig då kvalitén ökar och tror på att man ändå hamnar på en lägre 

slutkostnad. För att även eliminera riskerna kan det vara av värde att jobba med entreprenörer 

man har samarbetet med tidigare och har skapat en tillit till. Dessutom kan man oavsett om 

man har upphandlat i konkurrens ha möten med entreprenörerna i tidigare skeden. Där målet 

är att se till att man är överens om ramhandlingarna och klarlägger vad som är viktigt för 

respektive part.  

Inom riksbyggen vill man ständigt jobba efter långsiktiga samarbeten med entreprenörerna 

men det finns risker med detta arbetssätt. En risk är att priserna inte pressas på ett optimalt sätt 

då man framtagit flera projekt tillsammans med entreprenörerna. Inom byggbranschen bygger 

man sällan ett projekt flera gånger och varje projekt brukar vara relativt unikt. Detta faktum 

svarar mot att de ständigt är svårt att förutse den totala slutliga kostanden för ett projekt. Då 

man inte upphandlar i priskonkurrens mellan olika anbudsgivare bildas en risk med att 

priserna inte pressas. Det är då viktigt att man från både parterna är ärlig vad gäller ekonomin. 

Är man oärlig själv förvinner samarbetet genom att man själv vrider punkten för sitt eget 

intresse. Regional produktionschefen anser att det är där svårigheten ligger, att vara helt 

transparant i hur mycket man tjänar. En lösning är att jobba med incitament men detta anses 

fungera olika bra beroende på hur projektledaren väljer att arbeta.  

När det bildas organisationsbyten i ett byggprojekt tappas oftast både tid och pengar vare sig 

det är från entreprenörsidan eller beställarsidan. Att det blir organisationsbyten är ingen ny 

information då ett byggprojekt oftast omfattar ett flertal personer och sträcker sig över en lång 

tidsperiod. Efter denna studie och observationer anses det vara av värde att inför framtida 

projekt ta upp denna fråga tidigt. Det är viktigt att man upplyser de nya personerna om 

visionen och återigen skapa en gemensam målbild för alla medparter. Ännu en viktig aspekt är 

att vid större förändringar och organisationsbyten göra en omstart, man måste ta sin tid och 

stanna upp och starta om på nytt. I projekten där det har skett organisationsbyten har man 

tappat tid och då även pengar. Utför man en omstart så tror vi att man kan minimera 

tidsförlusten och på så sätt även minska den ekonomiska förlusten. 

Erfarenhetsåterföring i syfte med att förbättra kommande projekt är ett område som alla de 

intervjuade ser värde i. De intervjuade entreprenörerna jobbar olika med detta beroende på 

företag och befattning. Alla har emellertid i olika utsträckning benämnt att det finns 

utvecklingspotential inom detta område. Beställaren finner utvecklingspotential för 

erfarenhetsåterföringen både internt och externt med entreprenören.  

Ingen av de tre undersökta projekten höll sin tidsplan och oftast när det bildas tidspress 

försvinner kvalitén i samarbetet och kommunikationen. Ett förbättringsförslag är att 

Riksbyggen ställer krav eller blir skarpare kring produktionen. Exempelvis att man inför en 

levande tidsplan. Med levande tidplan menas att man har ständiga avstämningar som kan vara 

dagliga eller veckovis. En rekommendation är att man mellan beställare och entreprenör 

använder sig av exempelvis appen, Trello. Appen kan enkelt produktionsanpassas och bidrar 

till en enklare kommunikation och ett mer organiserat projekt. 

Samarbetets och kommunikationens utseende skiljer sig efter vart man geografiskt befinner sig 

i landet. Större företag i större orter har oftast stora organisationer och fler medarbetare. I de 
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större städerna utförs inte lika många platsbesök från beställarsidan. Fördelen med mindre 

städer är att man enklare kan utföra spontana platsbesök och mötas fysiskt. I ett av de 

undersökta projekten har inte alla nyckelpersonerna arbetat på samma ort. I detta fall har det 

visast sig påverka kommunikationen och samarbetet till det sämre. Man förlitade sig på det 

som sagts då man själv inte kunde närvara. Det hade senare visats sig att det som hade sagts 

inte stämde överens med verkligheten. Detta bidrog till sämre relation mellan vissa 

nyckelpersoner då frustration och irritation skapades som i sin tur påverkade 

kommunikationens och samarbetets utseende. Därför är det av värde att man i sådana 

situationer redan innan projektstart skapar ett öppet samtalsklimat och tillit till varandra. Det 

är också viktigt att man utför tätare avstämningar och är noggrannare vid uppföljning.  

Ett öppet samtalsklimat är ytterst viktigt för att kunna presentera sina brister utan att man 

känner sig kritiskt bedömd. Det är viktigt att våga prata med varandra både internt och externt 

mellan beställare och entreprenör. Att man vågar fråga och vågar göra fel där man visar att det 

är ”okej” att göra misstag. Det är vanligt att man skapar fördomar gentemot varandra efter 

bland annat titel, företag eller befattning. Efter intervjuerna tillhandhölls en bättre förståelse 

för beställarens perspektiv och entreprenörens perspektiv angående detta. Vi har sett att de 

fördomarna som finns bara existerar i ens egna tankar. Men för att skapa ett öppet 

samtalsklimat och förbättra kulturen måste man lära känna varandra på personliga nivåer. 

Detta anses kunna göras bäst när man träffas personligen och att man gör det ofta på enklare 

tillställningar. I följd med bättre och öppnare samtalsklimat kan många frågor lösas genom att 

man tillsammans hittar lösningar som passar båda parterna. I dem mätbara intervjufrågorna (se 

Bilaga F) har frågan angående kulturen på arbetsplatsen fått de sämsta resultaten och detta 

behöver förbättras. Det handlar om att våga prata om allt och att ha ett öppnare samtalsklimat. 

Vi tror att man kan hitta ambassadörer inom företagen som vågar visa detta och genom dem i 

starten skapa en förbättrad kultur på arbetsplatsen.  

För att uppnå bästa möjliga samarbete och kommunikation mellan beställaren och 

entreprenörerna är det av värde att man tar sin tid att lära känna sina medparter på en personlig 

nivå. Detta för att man under arbetets gång ska veta hur motparten fungerar och hitta ett 

arbetssätt som uppfyller bådas behov. Vi har även insett att det är viktigt att detta görs i 

tidigare skeden så att man under senare skeden kan undvika missförstånd och fel. Det är 

betydelsefullt att man tidigt vet vilket sätt man ska tilltala andra på och hur man på bästa sätt 

kan nå ut med information. Under mötet med Riksbyggens regional produktionschef kom vi 

fram till att det är av värde att göra flera mindre tillställningar under projektet för att öka 

kännedomen. Efter undersökningen anses att exempelvis luncher är underskattade och att man 

från både beställa- och entreprenörsidan uppskattar sådana tillställningar. Det lyftes även fram 

vikten i att man från beställarsidan visar sig och skapar en personlig kontakt med dem som 

faktiskt bygger ute på arbetsplatsen. Att man ger lite tid till dem som faktiskt utför byggandet 

och att beställaren ger dem människorna bekräftelse. Både beställaren och entreprenören anser 

att detta skapar en viss typ av samhörighet mellan flera parter i byggprojektet. Det kan hända 

att man glömmer bort att alla medparter vare sig det är beställaren, entreprenören eller 

underentreprenörerna strävar efter samma slutprodukt. Alla parterna har en roll för 

framtagandet av slutprodukten och för att uppnå bästa slutprodukt är det viktigt att man är 

överens. 



36 
 

När entreprenören presterar dåligt kommer det påverka slutprodukten och samma sak gäller 

beställaren. Det är viktigt att man istället samarbetar och fokuserar på det gemensamma målet. 

Ett bra samarbete kommer att bidra till en bra slutprodukt. 

Båda parterna är lika viktiga för att uppnå slutprodukten. 

Utan beställare finns det inget projekt och utan entreprenör 

finns det inte heller ett projekt. Entreprenören är beställarens 

verktyg för att skapa slutprodukten (se Figur 12). Beställaren 

kan endast genom att kommunicera med entreprenören och 

ställa krav uppnå sin ideala slutprodukt. Vi anser att detta kan 

göras på bästa sätt genom:  

 Bättre samarbete  

 God kommunikation 

 Kunskap  

 Gemensam målbild och vision  

 Öppet samtalsklimat 

Ett byggprojekt är ett byggprojekt vare sig det är i Umeå, Gävle eller Uppsala. Det är samma 

bransch och alla följer samma regelverk därför borde det inte vara större skillnad mellan 

städerna. Det kommer alltid finnas risker med nya lösningar och invigning av nya tankesätt, 

men för att komma förbi riskerna måste man våga. Det är bra att se värdet av att använda nya 

lösningar och se möjligheterna. Alla inblandade parterna måste arbetat och förstå innebörden 

av alla dessa faktorer. Oftast är byggprojekt unikt med sina unika medarbetare och därför 

måste man skapa en arbetsform som passar just det projektet och just de medarbetarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställare

Entreprenör

Sluprodukt

Figur 11, Beställare och entreprenörs 

inflytande på slutprodukt 
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9.3 Samanställning  

De övergripande slutsatserna som framkommit i examensarbetet presenteras nedan 

 Viktigt att få en bra projektstart och ge tillräckligt med tid till inledningen av ett byggprojekt 

(förfrågningsunderlaget, projekteringen, planeringen)  

 

 Då handlingarna inte är genomarbetade kan det leda till att fel i senare skeden blir tids- och 

kostnadskrävande 

 

 Det är viktigt att utveckla kommunikationen över skedesgränserna i byggprocessen och förstå att 

kommunikationen är individberoende som bör anpassas efter mottagaren 

 

 När man tar in entreprenörer i tidigare skeden är det viktigt att man har med människor som förstår 

engagemanget och har en förståelse för själva projekteringen. Det handlar om att skapa ett lag där 

man kan samarbeta och ha en viss förståelse för varandras arbete  

 

 För att minimera missförstånd och förvirringar bör man tidigt definiera medparternas organisation 

och medarbetarnas roller i respektive skeden  

 

 I tidigt skede fastställa vad som efterfrågas av beställaren och vad entreprenören kommer att 

leverera. Att parterna innan byggstart har en tydlig förståelse över det som efterfrågas och vad som 

kommer levereras 

 

 Förbättra databaserna genom att göra de mer användarvänliga och ha en databas mellan 

beställare och entreprenör. Flera olika databaser för lagring av information inom samma projekt 

kan bidra till förvirring och oklarhet 

 

 Alla medparter i ett byggprojekt bör under hela projektets gång ha en gemensam målbild och 

kontinuerligt påminnas om projektets vision  

 

 Genom att arbeta i samverkan i tidiga skeden kan medparterna lära känna varandra och få 

delaktighet i projektets vision och målbild. Samarbeten i tidiga skeden skapar även en personlig 

relation mellan medparterna som påverkar samarbetet till det bättre. Den individuella relationen 

har en stor betydelse för samarbetets utformning  

 

 Dåliga relationer leder oftast till att informationsutbytet försämras och minskas som i sin tur leder 

till att kommunikationen brister, motivationen försämras och effektiviseringen blir sämre 

 

 Tidspress och tidsbrist leder oftast till bristande kommunikation och sämre samarbete. Därför är det 

viktigt att utföra bra tidsavstämningar för att hålla tidsplanen 

 

 Kommunikationsmedel kan vara avgörande för effektiviteten av informationsutbyte. Det är viktigt 

att anpassa kommunikationsmedlet efter det som fungerar bäst mellan de medverkande parterna i 

ett projekt 

 

 Förstå vikten av erfarenhetsåterföring och utvärderingar. Skapa ett stabilt och bra system för 

erfarenhetsutbyten 

 

 Satsa på nyare modena innovativa tekniska lösningar i syfte att förbättra och förenkla 

kommunikationen och samarbetet 
 

 För fortsatt arbete kan man vidare undersöka om riktlinjer för upphandling kan framtas i syfte att uppnå en 

förbättrad lönsamhet i projekten. Ett till vidare arbete kan vara att undersöka hur innovationsprocessen ser ut 

för branschen, var ökar kunskapen och var hittas utveckling och innervation? 
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Bilaga A, Illustrationsbilder av Brf Mariestrand 3, Umeå 

 

 

 

 



II 
 

Bilaga B, Illustrationsbild av Brf Liljan, Gävle  
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Bilaga C, Illustrationsbilder av Brf Solgläntan, Uppsala 
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Bilaga D, Underlagsmall för intervjufrågorna 
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Bilaga E, Utdrag från Riksbyggens interna system på en uppföljningsblankett 
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Bilaga F, Sammanställning av de mätbara intervjufrågorna 

 

Anser du att kommunikationen mellan beställare och entreprenör har varit tillräcklig på en skala mellan 

1–10? 

 

Hur nöjd är du med kommunikationen mellan beställare och entreprenör på en skala mellan 1–10? 
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Hur nöjd är du med samarbetet mellan beställaren och entreprenören på skala mellan 1–10? 

 

 

Hur upplever du att kulturen har varit på arbetsplatsen på en skala mellan 1–10? 
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Bilaga G, Diskussionspunkter inför möte med Riksbyggens regionala produktionschef  

 

 


